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Den nya gifter-
målsbalken. 

vi. 
Makarnes egendom. 

För de äldre, före 1921 ingångna 
äktenskapen gäller) att man och hust
ru hava giftorätt till hälften vardera 
(om ej annat genom äktenskapsför
ord bestämts), i den samfällda egen
domen d. v. s. boets lösa egendom 
samt i den fasta egendom, som under 
äktenskapet förvärvas. I äktenskap, 
som ingåtts före 1899, är även fast 
egendom i stad förvärvad eller ärvd 
före eller under äktenskapet, sam
fälld. 

I den enskilda egendomen, d. v. s. 
den fasta egendomen, (med här ovan 
anfört undantag), som man eller 
hustru före eller under äktenskapet 
ärvt eller före äktenskapet förvärvat, 
äger andre maken icke giftorätt, dock 
skall den årliga avkastningen därav 
räknas som lös d. v. s. samfälld egen
dom. Ej heller i egendom-, vilken 
givits eller testamenterats till endera 
maken som dennes enskilda egendom 
har andra maken någon giftorätt. 
Vidare är att märka att i fråga om de 
äldre äktenskapen genom ett före vig
seln träffat uvtal (äktenskapsförord, 
paktum) samfälld egendom kunnat 
göras till enskild eller vice versa. I 
äldre äktenskap äger mannen förvalt
ningsrätten över icke blott den sam
fällda egendomen, med vilken han kan 
handskas efter gottfinnande, utan 
även över makarnes enskilda egen
dom dock med vissa inskränkningar 
för vad som tillhör hustrun. Redogö
relse härför lämnas här nedan. Miss
brukar mannen förvaltningsrätten till 
förfång för hustrun, äger denna rätt 
att söka boskillnad. Giftorätten till 
hälften i det samfällda boet är för 
hustruns del endast en vilande ägan
derätt. Så länge giftorättsgemenska
pen kvarstår, kan hon icke förfoga 
över sin andel i boet. Denna blir 
tillgänglig för henne först vid äkten
skapet upplösning eller vid hemskill
nad och boskillnad. I ett avseendé 
äger dock hustrun även dessförinnan 
förfoganderätt över sin giftorättsan
del i den samfällda egendomen — 
hon kan göra testamentariskt förord
nande därom. Detsamma är natur
ligtvis fallet med hennes enskilda 

egendom. Enahanda rätt har givet
vis mannen ifråga om sin egendom. 

I de nya, efter år 1920 ingångna 
äktenskapen räknar man dels med 
gemensam, dals med enskild egen
dom. Den gemensamma egendomen 
kallas giftorättsgods och utgöres av 
all egendom som icke har karaktär av 
enskild. Vad mannen tillför boet av 
sådan gemensam egendom är hans 
giftorättsgods och vad hustrun tillför 
boet kallas hennes giftorättsgods. 
De båda makarne hava giftorätt tilT 
hälften av varandras giftorättsgods. 
Denna giftorätt är — i regel — "vi
lande" under äktenskapets bestånd 
och giftorättsandelen sålunda icke 
åtkomlig. Vid äktenskapets upplös
ning liksom även vid boskillnad och 
hemskillnad tage, enligt lagens stad
gande, vardera maken eller hans ar
vingar hälften av makarnes gemen
samma giftorättsgods. 

Enskild egendom, vilken är undan
tagen giftorätten, är : 

egendom, som genom äktenskaps
förord förklarats skola vara enskild ; 

egendom, som make erhållit i gåva 
av annan än andre maken (vill make 
ge andra maken egendom, som skall 
vara enskild, skall detta ske genom 
äktenskapsförord) med villkor att 
den skall vara enskild, eller genom 
arv och testamente med därtill fogat 
liknande villkor ; samt 

vad som trätt i stället för sådan 
egendom, när denna t. ex. avyttrats, 

Som enskild egendom betraktas 
även vad ene maken lämnat den an
dre för tillgodoseende av dennes sär
skilda behov ;så som stadgat är ifråga 
om hushållningen, d. v. s. kläder och 
dylikt ävensom de kontanta bespa
ringar, som kunnat göras på detta 

konto. 
Avkastningen av ene makens en

skilda egendom blir, såvida ej mot
satsen uttryckligen föreskrivits i den 
rättshandling, s«n gjort egend-o 
men till enskild (gåvobrev, testamen
te eller äktenskapsförord) giftorätts-
gods. 

(Forts, i nästa nummer.) 
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1 rök-ikupén säger en dam till en 
herre som just skall till att tända sin 
snugga: 

— Ack, -piprök gör mig alltid sjuk. 
— Jaså! Ja, då råder jag er be

stämt, sade den manlige passageraren 
lugnt, att inte röka pipa mer. 

c. s t adore. 

ÜänvXhdA Stiu. 

AUG. SJÖBERGS 
KLICH É ANSTALT 

( f .  d .  S U - F V E & S F t A f f P t & S )  
MAGASINSGATAN 3 * GÖTEBORG - TEL. AÄ58 
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Diskussions
spalten. 

i sin "Diskussionsspalt" be
reder "Kvinnornas T idning" 
plats för artiklar i ämnen, vilka 
på grund av sin art inbjuda till 
meningsutbyte med upplysning, 
v ä g l e d n i n g  o c h  h j ä l p  s o m  s y f -

' temål. Det förutsattes, att in
läggen göras i en mot syftemå
let svajande anda, sakligt och 
utan personliga utf<cdl. Inled
ningsanföranden till denna av
delning liksom även av dem 
föranledda inlägg äro synnerli
gen välkomna! 

Varför dör kärleken. 
"Hur dieisiiMiuisilonexade 'stå inte 

många män inför de kvinnor de äls
kat, dyrkat och gjort till sina hust
rur!" utbrister Stilett i n:r 7. 

Det finns en punkt, på vilken jag 
kan förstå hur denna besvikenhet 
uppkommer, även när frågan gäller 
goda hustrur. Men som dessa synda 
av idel plikttrogenhet, är saken nästan 
tragisk. "Hur föga motsvara de icke 
deras drömda ideal!" tillägger insän
daren. Och häri torde orsaken ligga. 
Männen vilja ha drömmen, de vilja 
inte endast det nyktra, förståndiga 
vardagslivet, de önska en skymt där
utöver, något av flykt och behag, en 
gnista av något poetiskt och växlan
de. Det var detta de funno hos fäst
mön och som de sakna hos den förr 
träff liga, outtröttliga husmor den 
unga flickan nu blivit. Ty även den 
man, som förefaller mest prosaisk kan 
ha en längtan, som han måhända inte 
ens själv förstår, efter något som är 
annorlunda, än det nyktert uträknade 
och vanliga. Och det ligger närmast 
till hands att det är hos hustrun han 
vill finna detta. Hon vet inte vad 
hon gör, den annars kloka och om
tänksamma, när han kanske vill ha 
henne med ut på något och hon omöj
ligt har tid, eller när hön ständigt 
går i alltför jämstruken och tråkig 
dräkt. Om hon slängde hushållsför
klädet den där gången när han så -gär
na vill och om arbetet möjligen kan 
upp-skjutaa •— och om hon visade sig 
för honom ibland i en oförmodad och 
glad klänning, så handlade hon må
hända allra klokast och förståndigast. 

Att en hustru söker sätta sig in i 
mannens intressen är en utmärkt ting, 
men måhända är det av icke mindre 
vikt för deras lycka att hon bibehål
ler sina egna. Att hon blir utplånad, 
icke äger kvar eu personligt jag, allt 
detta av idel omsorg för dem, som 
omge henne, gör henne inte mera till
dragande i mannens ögon. Fastnar 
hon i husligheten en dag, då bör hon 
tänka efter: Vad var det han tyckte 
bäst om hos mig, när vi först lärde 
känna varandra? Och hon kan må
hända blåsa liv i detta igen — eller i 
det egna intresset, om också detta 

FisK-
hallçn 

Grönsakstorget 

rekommenderar sina 1:ma varor både 
färskvattens- som saltsjöfisk. Rökt 
lax & konserver till billigaste priser. 
Varorna hemsändas. Ring tel. 5436 — 5438 

Filial Bazar Alliance. Tel. 15324 

Vårda i tid 
Eder hy med Yvy-tvål, som har en ena
stående utsökt uppfriskande och behaglig 
inverkan pä hyn. Ett vackert ansikte är 
alltid beundrat, och detta bevaras längst 
genom ständigt bruk av Yvy-tvål. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär över hela 

landet. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

skulle vara ett arbete for utomståen
de människor. Hon blir inte mindre 
i hans ögon av att han ser att andra 
också behöva henne. 

AI arta. 

— Elsa — sade herr Pettersson 
melankoliskt — aldrig kallar du mig 
"älskling" eller "skatt", så som andra 

fruar gör. 
— Vad? — utropade fru Elsa för

färad, kallar andra fruar dig "älsk

ling?" 

D I D F  Asklunds 

Sr bäst 

y bästa tvättmedlet 
frr fina och. ömtåliga kläder 

Tyllspetsar till Rober { ^ 
Spetsar: Filet, Irlande, Knyppl. m. m. 

Motiv, Dukar, Kragar, Näsdukar, 
Underkläder, Barnklädn., Siden! 

Depôten för Äkta Spetsar 
Kungsgatan 58, 1 tr. 

Öppet 11-6. Tel. 12655. 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERTZ' Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl 
Hovleverantör Ziwertz Eftr. i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 1098. 

Gummans Flingor 

Vollmers - Meeths' 

T E S A L O N G  

# % 
å våia 

förstklassiga 

S M Ö R G Å S A R  och 
KONDITORIVAROR 

för ensk. samkväm 
etc., utföras 

till moderata priser. 

Det svagare könet. 
"Kvinnans hela liv är en fortsatt 

flirt med sjukdom och död, var
ur hon som regel utgår som seger
herre", skriver en manlig författare i 
"Kjöbenhavn". 

Att kvinnan över huvud taget kan 
leva i de förhållanden hon själv un
derkastar sig, är ett mirakel. Att hon 
dessutom i allmänhet har en god häl
sa är ett av Universums mysterier. 

Blott en kvinna kan flytta sin mat
smältningsapparat upp eller ned i 
överensstämmelse med arkitekturen i 
det snörliv modet föreskriver, utan 
att hennes inälvor gör uppror 

Blött en kvinna kan underkasta sig 
den plåga att strutta åstad på så höga 
klackar, anbrakta mitt under foten, 
att hela 'kroppen får en oriktig ba
lans vid varje steg 

Blott en kvinna kan blanda smör-
degskakor, sylt, kaffe och melon till
sammans med en se!x rätters middag 
och en midnattssupé med hummer och 
pickles utan att behöva hjälp av läka
re eller präst 

Ingen man skulle med livet gå ige
nom något sådant. Tag en av de 
största och kraftigaste män och snör 
in honom i det minsta möjliga snör
liv, sätt upp hans hår i bubblor med 
valkar och ett hundratal hårnålar som 

slita och dra, krusa det sedan med 
het tång, sätt på honom ett blusliv 
med så snäva ärmar att han icke kan 
lyfta armarne, och en kjol så snäv, 
att han måste trampa sig själv på 
tårna, och skicka honom därefter till 
sitt arbete. Innan frukost skall m-an 
finna honom antingen avsvimmad på 
sitt kontor eller med alltihop avrivet i 
ursinnigaste raseri. Men miljoner av 
kvinnor genomgå dagligen denna tor
tyr utan att knysta. Låt dem, söm av 
gammal vana anse kvinnan som ett 
skröpligt väsen, betänka hennes fy
siks nästan övernaturliga motstånds
kraft inför elementerna. Om- en man 
mitt i vintern i frost och snöstorm 
skulle lägga av sina underkläder och 
-kläda sig i flortunn urringad under
klädnad, snörliv, spindelvävssilke-
strumpor, papperssulade sidenskor och 
genomskinlig klädning med naken hals 
och armar skulle en lunginflammation 
bli den säkra följden. Men en kvin
na bedyrar sig vara i det bästa välbe
finnande vid att underkasta sig denna 
barbariska nutidssed. 

Som- man finner står kvinnan ej 
under någon av de lagar som äro ska
pade av gud, människor eller fanden, 
utan blott under Modets, och hon är 
så förvånansvärt inrättad, att hon kan 
lämpa sig efter dem och trotsa följ
derna. Men kom icke och påstå, att 
hon är -ett skröpligt väsen 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 

Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 
oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 
stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort-
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsflata«i 15 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockhalm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata pri
ser. Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. A m. tel. 24241 

och BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

FÄRSKT och RÖKT 

Renkött, Höns, Kyckling 
samt allt slags Viidt till 
dagens lägsta priser uti 

E. Björks Vildtaffär 
Tel. 1648, 20834. St. Saiuhailen 1. 

Extra Prima Press- och Droppäkta 

Damkläde 
i ett flertal moderna färger 
utsäljes billigt direkt frän lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER, 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2 dra vän. 
Öppet 8—7. 

KÖP 
direkt: -från tillverkning 

RUGGAD YLLEKOFTA Kr. is.-pr st. 

YLLEKOFTOR , 8.- , , ej bästa garn 

YLLEJUMPERS „ 8.50 „ „ prima garn 

YLLEHALSOUKAR „ 1.75 „ „ . 

Y L L E K O F T O R  ,  2 0 . -  . . .  

pr postförskott. 

Adr. "Ylle", Exp. av Kvinnornas Tidning 
Göteborg f.. v. b. 

Rökt lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o 55 o. 60 

Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

ARLA. MJÖLK 
Distribution på glasflaskor-
- Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

alla sina liniment. Det är besynner
ligt, att jag inte kan minnas det nam
net. Ett gammalmodigt botemedel, 
som Lady Carline själv gjorde mig 

bekant med." 
Ooh så började alla de närvarande 

räkna upp vartenda liniment han el
ler hon någonsin hört talas om, men 
ingen var i stånd att upptäcka just 
dot, som mademoiselle Exe sökte. 

"I vilket fall som hälst, sade mrs 
Merrington, så får ni inte gå, och om 
ni inte är rädd för att åka på en så 
kall dag, så måste ni ha' vagnen. Den 

har inte varit ute i dag." 
"Nej", sade mr Merrington, "inte 

vagnen — men hästarna. De bruna 
ha' varit till Winchester och tillbaka 
redan i morse för att hämta nag-ot 
till din hal (numera talade mr Mer
rington om helmes bal!) Jag önskar 
att fruntimmer inte alltid ansåge 
häsitar för maskiner och gjorda av 

gjutjärn." 
Mademoiselle Exe förklarade iv

rigt och bestämt, att intet i världen 
utom hennes egna apostlahästar skul
le föra henne till Lingford. 

Det vore den enklaste sak i värl
den ooh en behaglig promenad. 

"Nej, gå får ni inte,mademoiselle", 
sade mr Merrington, "och hade inte 
'de bruna' redan varit i Winchester, 
så skulle vi naiturligtvis satt ut char-
å-bangen. Men om jag har en öm 
punkt i mitt samvete, så är det mina 
hästar. Naturligtvis orka 'de bruna' 
springa två gånger så långt, men det 
är ingen idé att anstränga dem till 
det yttersta. Men jag skulle vilja 
föreslå giggen, om det inte generar 
er att åka i en sådan gammal ranglig 
kärra. Giles kunde sätta för fuchsen 
ech köra när ni vill." 

"Åh, monsieur, det är alltför vän-
%t, men jag kan inte tillåta, att mon
sieur skickar ut vagnen bara för min 
skull. Om där funnes någon mer 
som skulle till Lingford, men verk
ligen .. . 

"Det är icke någon 'vagn' alls, det 
är bara en ruskig kärra. Där är en
dast plaits för två. Jag är -bara rädd 
ni tycker den ser för skräpig ut att 

åka i." 
"Åh, monsieur, tusen gånger för 

fin, och jag tackar er." 
"Nå, då är det bra. Ring Evelyn, 

så skall jag skicka bud till stallet." 
"Vi behöva icke besvära tjänarne, 

jag måste ändå gå med till stallet 
och fråga efter en schal, som jag 
glömde i vagnen i lördags. Då kan 
jag säga till kusken, om monsieur 
tillåter." 

"Gott ! Säg till honom att han 
skall köra till Lingford för er med 
fuchsen och giggen klockan . .. Ja, 
när ni själv vill, naturligtvis." 

Sällskapet steg upp från lunchen. 
Evelyn drog sig tillbaka i sitt favo
rithörn i salongsfönstret, där hon 
kunde överskåda både parkvägen 
och den grusade uppkörseln framför 
huset. H-on kröp ihop ibland kuddar-
ne och satt och "tjuraie". Att ma
demoiselle Exe icke var att lita på, 
hade hon visat i dag, så skamligt 
som hon lämnat Evelyn i sticket, när 
det gällde färden till Lingford. Bo
ken hon hade på knäet intresserade 
•henne icke ; ögon och tankar vandra
de ut, och hon började drömma och 
grubbla över problemet: "Vad hade 
mademoiselle Exe att göra med gre
ven". Plötsligt rycktes hon upp vid 
ljudet av vagnshjul, och till sin för
våning såg hon char-à-bangen -och 
'de bruna' köra upp framför förstu-
gu-dörren. Hon skyndade ut i för

hallen, där mr Merrington redan läs
te lagen för -Giles. 

"Vad i himlens namn skall detta 
betyda, att du kommer med de häs
tarne och vagnen?" 

"Jag fick befallning, miss äks hon 
kom med befallningen." 

"Hon beställde inte char-à-bangen 
och 'de bruna'?" 

"Jag ber om ursäkt, men jag för~ 
stod det så." 

I samma ögonblick kom mademoi
selle Exe klädd och färdig för åk
turen, och just lagom att försvara 

sig. 
"Ack se!" utropade hon oskyldigt 

det är ändå den stora vagnen ooh de 
två hästarna." 

"Ja, han påstår, att ni beställde 
dem, mademoiselle." 

"Jag? Nej aldrig!" 
'"Ursäkta miss, men ni sa' att jag 

skulle ta' vagnen-och 'de bruna'." 
"Ack nej, det är ett misstag. Jag 

sade lilla vagnen och ljusbrun häst." 
"Lilla vagnen?" upprepade mr 

M errington. 
"Kärra, gigg, är då en liten vagn; 

allt det samma på engelska. Icke 
sant?" 

"Inte precis, men jag ser, hur det 
gått till. Giles, äro inte hästarna för 
trötta att gå till Lingford -efter Win
chester i förmiddags?" 

"Ack, du milde, nej !" sade Giles, 
som dels hade mer förtroende än mr 
Merrington för sina älskade 'bruna' 
och dels icke var synnerligen trakte
rad av att spänna från ooh spänna 
för på nytt. De dansade nästan hela 
vägen hem från Winchester." 

"Jag skulle inte ha' så mycket 
emot det, om du kunde sätta in dem 
någonstans en timmes tid." 

"Jag kunde sätta in dem på gästgi
varegården." 

"Nej, nej, inte en torgdag." 
"Om damerna gjorde en liten vi

sit på slottet, så kunde jag lätt sätta 
dem in på stallet där en imm-es tid." 

"Ja, det är en god idé. Mademoi
selle, vill ni göra visit på slottet, det 
är bara en halv kilometer från byn, 
och fråga om Giles kan få ställa in 
hästarne en timmes tid. 

"Åh, monsieur, det kunde jag in
te! Ensam? Och jag har aldrig va
rit där förr." 

"Nå! Evelyn kan ju följa med; 
-hon har ingenting att göra. Raska 

på Eve, sätt på dig hatt och kappa ; 
kvickt !" 

"Men madame tycker det är för 
kallt för Evelyn-att åka så lång väg 
i öppen vagn, monsieur." 

"För -kallt! Sådana dumheter. Det 
är inte hälften så kallt S-OM i ons
dags, då hon åkte med sin mor tilî 
Winchester och tillbaka igen. Vad i 
all världen menar du min ;vän?" 

Mrs Merrington hade. just kommit 
ut i förhallen och hördes mumla nå
got osammanhängande svar. I still
het undrade hon, om mr Merring
ton aldrig kunde lära sig huru takt
löst det var att avfordra henné för
klaringar inför andra. Mademoi
selle Exe uttömde sig i förklaringar 
över allt besvär och bråk hon åstad
kommit, genom sin obekantskap med 
engelska språket." 

"Jag tycker ni talar engelska all
deles förvånande väl, när man ta r i 
betraktande, att ni aldrig förr varit i 
England," avbröt mrs Merrington 
hennes ursäkter, "jag kan aldrig på
minna mig att ni någonsin begått ett 
fel." 

(Forts, i nästa n:r.) 
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delsavtal som avslutats och underteck
nats av handelsminister Svensson och | 
chefen för den ryska handelsdelega
tionen i Stockholm, Kergentseff, har I 
överlämnats till riksdagen, som för 
utredning remitterat den till vederbö-1 
rande utskott. Förslaget tillerkänner 
de båda parterna en ömsesidig ställ
ning som mest gynnad nation såväl i 
fråga om handeln mellan länderna 
som ock inom dem. Uppgörelsen sy
nes för Sveriges del vara tämligen 
mager. Dess fördelar för oss hop 
summeras av vår handelsminister på 
följande sätt : 

Det utgör ett preliminärt och nöd-
torvtigt ordnande av handelsförbin 
delsernas grundval, vilket måste före-

Kvinnliga präster. 
För Kvinnornas Tidning av Fil. d:r Lydia Wahlström. 

Riksdagen. 

Vad man först och främst bör fast-
hålla vid behandlingen av denna frå
ga är, att den icke enbart och icke 
ens till större del är att betrakta som 
en kvinnofråga. Motståndarnes sätt 
att behandla saken kan ofta fresta oss 
att se den så, men ju mer vi i stället 
lära oss att betrakta den ur religiös 
synpunkt, dess mer bryta vi udden av 
ett motstånd, som bottnar helt enkelt 
i den manliga naturgrunden, fast i de 
flesta fall omedvetet för männen själ
va. i . I själva verket är det få nutida 

dragas framför det nuvarande halft cS 6 . . riksdagsf ragor, som uppenbara sa 
traktatlösa tillståndet. Det ger i vissa 
hänseenden gynnsammare villkor för 
ett fortsatt handelsutbyte mellan Sve-

många hjärtans tankar och uppsåt" 
och blotta så mycket av temperamen
tet hos dem som syssla därmed, detta 

Riksdagen har under den senaste 
tiden haft till behandling eller fått sig 
förelagd en del frågor av vikt och 
allmänt intresse — för att nämna 
några: upphävandet av bostadsban
det vid val till andra kammaren, soc
kerfrågan och det ryska handelsavta
let. 

Enligt gällande lag skola Andra 
kammarens ledamöter bo inom den 
valkrets de representera. Detta bo
stadsband har man även vid tidigare 
riksdagar sökt att få bort. Det skäl 
man anför för denna reform, vilken 
finner stöd hos vänstern, är, att man 
genom densamma skulle få ett större 
antal lämpliga personer att välja -mel
lan och kammaren därigenom kunna 
tillförsäkras verkligt goda krafter. 
Årets motion, som framförts av hr 
Wannerström, vänstersocialist, hade 
avstyrkts av konstitutionsutskottet. 
Under riksdagsdebatten påpekade re
formens motståndare vikten av att de 
olika ortsintressena bliva represente
rade. Detta kan ske endast om riks
dagsmännen bo inom sina resp. val
kretsar. Slopas bostadsbandet kan 
detta leda till att vissa kulturcentra 
efter hand -komma att representera 
hela landet. Båda kamrarne beslöto 
bostadsbandets bibehållande. 

Sockerindustrien och betodlarein
tresset hava hos riksdagen begärt 
fortsatt statsgaranti för betpris och 
sockertillverkning för att därigenom 
tillförsäkras skälig vinst. Den sven
ska sockerindustrien befinner sig lik
som den övriga europeiska betsocker
industrien i ett prekärt läge genom 
det starka prisfall, som inträffat ge
nom överproduktion av rörsocker. 
Utan statens ekonomiska stöd sättes, 
framhölls det, sockerindustriens exi
stens på spel. Vad man begärde var 
antingen den nämnda statsgarantien 
eller en efter förhållandena avpassad 
glidtull. Bevillningsutskottet av
styrkte både dessa framställningar. 
Debatten i kamrarne förmådde icke i 
nämnvärd grad klarlägga frågan och 
kännetecknades, om man bortser från 
de direkt intresserade parternas anfö
randen, av en påfallande osäkerhet. 
Man var icke hågad att ekonomiskt 
stodja sockerintresset och man fruk
tade å andra sidan att skada den för 
vart land så viktiga sockerindustrien. 
Vid voteringen segrade dock utskot
tets avslagsyrkande. Sockerindustri
en och betodlarne få sålunda på egen 
band reda upp sina affärer. 

Det preliminära svensk-ryska han-

rige och Ryssland, öppnar utsikt för I. ̂ ̂  berör gudstjänsten och 

svenskar att återupptaga ekonomisk | gudstjänsten är ett uttryck för bå.de 

skönhetskänsla och religion. 
En vanlig luthersk gudstjänst har 

både sin intellektuella ooh sin känslo
sida — det man kallar predikan och 

.. altartjänst — men i den frikyrkliga 
svenska kravet på ersättning for 1 Lästjänsten överväger predikan, och 
Ryssland konfiskerad eller forstord' . ^ där den 

svensk egendom till ett varde mellan bara ^ bihang tm altartjän. 

verksamhet därstädes och försämrar 
icke utsikterna för en lösning av de 
spörsmål, som detta avtal icke kunnat 
reglera. 

Bland dessa '"spörsmål" ingår det 

3 och 4 hundra miljoner kronor. ^ ^ gudstjanstens 

Blir avtalet antaget av riksdagen, . ^ %ggr ^ och . dgt 

öppnas möjligheten för en massin
vandring under handelsförklädnad 
av ryska bolsjevik-agitatorer till vårt 
land, om sovjetregeringen finner en 
sådan önsklig, vilket torde vara höjt 
över varje tvivel. 

NÄSSLOR. 

sakramentala, den samlar sig omkring 
det högtidliga ögonblicket, då prästen 
lyfter upp den invigda hostian, det 
lilla vita brödet, -och visar det för me 

I nigheten såsom förvandlat till Kristi 
I lekamen. Men det är endast den rätte 
ligen vigda prästen som har kraften 
att förvandla brödet till det livselixir 
i både kroppslig och andlig bemärkel
se, som ensamt kan meddela en kato
lik den Guds nåd, som han behöver 

Bland författarn-e finnes det mån-1 för sin tillväxt, och prästen blir på 
ga s-om skriva och en och annan som Jetta sätt en offerpräst som för var-
också tänker. | je gång han förrättar den heliga ak

ten liksom kallar ned Kristus till j-or 
Att vara för mycket missnöjd med I den igen och förnyar hans offerdöd, 

sig själv är svaghet, att vara för myc- Någonting hjelt a^nnat är då den 
ket nöjd med sig själv är dumhet. | protestantiska prästen — han är hu 

vudsakligen en lärare, tillsatt för att 

Halva världen finner nöje i att för-1 skaffa församlingen den bästa under-
tala, den andra i att höra på och tro visning i Guds rena och klara ord, 
förtalet oc^ ^ans prästvigning har icke ut

rustat honom med några magiska 

Leve de hederliga människorna ! De I krafter, som kunna göra honom till en 
äro åtminstone mindre ohederliga än medlare mellan människor och Gud. 
de andra * själva verket är han endast försam-

* lingens tjänare, utsedd av församlin-

När man är ung gråter man utan gen själv att förvalta den prästtjänst, 
sorg, när man blir gammal sörjer man |som enligt bibeln egentligen tillkom 

utan tårar. 

En dum kritik är mindre nedsät
tande än ett dumt beröm. 

mer varje församlingens medlem i det 
så kallade allmänna prästadömet, 
som talas om i Petri första epistel. 
Men varje riktning i den protestan
tiska -kyrkan, som går ut på att giva 
altartjänsten och sakramentet större 

Den som känner sig älska mindre, betydelse än den undervisande sidan 

älskar icke längre. | gucjstjänsten, som alltså går åt det 

mystiska hållet i utpräglad mening, 
Alla tankar äro sanna, det är från I f^r medvetet eller omedvetet en viss 

läpparna lögnerna komma. | benägenhet att höja prästens betydel

se för gudstjänsten och göra präst 
Om du berättar för din vän hem-1 vigningen till en andemeddelelse i all-

ligheter som andra under tysthetslöf- dei€s särskild grad. Sådana riktnin-
te anförtrott dig, måste du förlora gar vi inom schartauanismen, som 
hans förtroende. | också våra dagars svenska katoliker 

börja betrakta som en slags katolise-
Man skall icke göra den kvinna till I rande tendens inom vår lutherska 

sin hustru som man icke skulle velat kyrka. Men dit hör -också den rikt-
ha till" vän om hon varit man. ning, som, mer eller mindre besläktad 

* med den engelska högkyrkan i våra 
Det är svårare att bibehålla en dagar, behärskar en del av våra yng-

människas tillgivenhet än att väcka re moderna präster och visar sig däri, 
den. ' att man ivrar för en del katolska cere 

monier, korstecken, processioner med 
kors, vaxljus på altaret etc. — i sig 
själva vackra och oskyldiga saker, 
som kunna bli farliga för protestan
tisk uppfattning, endast om de beto
na prästämbetets absoluta, religiösa 
nödvändighet ooh söka ge åt nattvar
den en karaktär av magisk, fysisk 
kraftverkan, varigenom den blir nå
got annat och mer än ett Guds ord i 
handlingens form. 

Här träder frågan om kvinnliga 
präster in. Ty dessa omedvetet ka-
t-olis-erande riktningar inom vår kyr
ka, bli alltid omedgörligt avvisande i 
den frågan, just därför att det alltid 
ingår i mysteriereligionens karaktär, 
att mysteriet endast kan förmedlas 
av den högre stående varelsen, man
nen.. Det är därför som dessa rikt
ningar, äv-en -om de vilja medgiva 
kvinnan någon del i kyrkans under
visande ämbete, alltid till följd av sin 
sakramentsuppfattning neka henne 
tjänst innanför altarringen. Där
för är det också endast inom refor
merta kyrkor, sådana som de ameri
kanska sekterna där man icke tillmä
ter någon särskild betydelse åt altaret 
eller rent av har ersatt det med ett 
bord, som man kunnat erkänna kvin
nor som verkliga innehavare av präst
ämbetet. 

Nu är det den reformerta riktnin
gen som våra frikyrkliga tillhöra, och 
man skulle sålunda kunna vänta sig, 
att de beredvilligt skulle lämna kvin
nor tillträde till sina predikantbefatt
ningar. Men här finns det en annan 
hake, deras meränd-els utpräglat gam
maldags bibeltrohet, som kommer 
dem att åberopa sig på det kända bu
det "kvinnan tige i församlingen". 
Det är emellertid inte svårt att upp
visa, att den vanliga tolkningen här
av är felaktig, såsom man kan se re
dan av fortsättningen : "Men vilja de 
lära sig något, fråge de hemma sina 
män", vilket ju tyder på att det här 
inte är fråga om frihet att. undervisa 
utan om frihet att fråga. Stället gäl 
1er ju en församling, nämligen korin
tiernas, där såsom i Grekland i all
mänhet, det var vanligt att avbryta 
diskussioner med frågor. Det var ju 
mindre underligt om Paulus i någon 
mån ville begränsa rätten att avbryta 
talaren -och då lät det gå ut öv-er 
kvinnorna, vilka han som jude gärna 
ville ställa på en så underdånig fot 
som möjligt. Att förbjuda de därtill 
skickade kvinnorna att predika, har 
han så mycket mindre vågat, som han 
fastmer i ett tidigare kapitel i samma 
brev befaller dem att bära huvudbo 
nad, medan de bedja och profetera, 
d. v. s. undervisa. Detta är som sagt 
den konservativa tolkningen av stäl
let — den radikala gör processen 
kort därmed genom att helt enkelt 
förklara det som en i texten felaktigt 
inskjuten marginalanteckning. Sunda 
förnuftet säger oss ju för övrigt, att 
när vi icke i andra avseenden låta oss 
leda av den äldsta kyrkans1 sociala 
seder, behöva vi icke heller göra det 
avseende på kvinnofrågan. 

för altarringen, kunna besvaras mera 
summariskt. Röststyrkan är en tek
nisk sak, som inte beror på röstens 
höjdläge —: dess större eller mindre 

manlighet" — utan 'helt enkelt på 
förmågan att använda registret väl I 
och nyansera det, kyrkorådet är inte 
svårare att sitta ordförande i än kung
liga kommittéer eller världskongresser 
eller stora diskussionsmöten, där 
kvinnor för längesedan både i Sverige 
och andra länder ha visat sig kvali
ficerade som ledare. Och det estetis-

Eti de kvinnliga organisationernas 
centralförbund. 

I kvinnorörelsen såväl hos oss som 
i alla andra kulturländer har före-

Andra invändningar från mera 
"världsligt" håll, såsom kvinnoröstens 
svaghet, kvinnans oförmåga att sitta 
ordförande i kyrkorådet och det min
dre estetiska i att se en kvinna innan-

ka i en kvinnas uppträdande i jämfö- ningsverksamheten bland kvinnorna 
reise med en mans beror inte på längd Speja^ en utomordentligt viktig roll. 
eller bredd utan på förmåga av väi |je{- var först när denna förenings-
di-ghet och självbehärskning, och så- verksamhet med -kraft utvecklade sig, 
dant kan en kvinna lika väl förfoga som kvinnorörelsen fick styrka at-t 

över som en man. övervinna de skyhöga hindren och 
Det är emellertid icke nog att be- hemföra segern. 

svara inkast, man måste också kom j vårt land hade samrnanslutnings-
ma_ ined positiva skäl, och som jag tanken utomordentligt svårt att vin-

förut påpekat, äro de religiösa härvid- na insteg bland kvinnorna. Först vid 
lag de tyngst vägande, d. v. s. de skäl de^ senaste sekelskiftet ägde genom-
som utgå från de religiösa förde- brottet rum. Sedan denna tid hava en 
larna för kyrkan. Man invänder mangd kvinnoföreningar bildats med 
ibland, att ingen skall kunna uppvisa, ekonomiska, politiska, ideella, huma-
att det finns något särskilt behov av nj^ara qC}j andra syftemål. Dessa 
just kvinnliga präster inom försam- organisationer hava visserligen var 
lingarna. Härpå kan man först och ocjj en arbetat för sina egna speci-
främst svara, att det finns stort be- ejja intressen, men de ha dock ge-
hov av ökat antal präster inom sär- nom sjn existens och sin i viktiga 
skilt de norra delarna av vårt land, kvinnofrågor manifesterade solidari-
där t. ex. Gellivare församling, stor ^ skänkt kvinnorörelsen en pondus, 
som hela Värmland och med 18,000 avgörande för dess framgång, 
invånare icke har fler än fyra. Jag Sammanslutningens styrkegivande 
menar icke att kvinnliga präster skul- betydelse står fullt klar för våra da
le vara lämpliga just där, snarare gars svetlska kvinnor, men idén kan 
tvärtom på grund av de fysiska an- dock icke anses helt tillgodogjord så 
strängningar, som äro förknippade ]ange ,de många på olika linjer arbe-
med vistelsen däruppe. Men om en ^ande enskilda kvinnoföreningarne ej 
mängd manliga krafter kunde frigö-
ras för verksamheten -där, så kunde 
kvinnliga krafter bli deras ersättare som skymtar" i varje åtskiljande mel-
för tjänstgöringen i sydligare delar lan församlingsarbete och prästtjänst, 
av landet. Man invänder, att de le- bör endast besvaras med argument, 
diga platserna lätt kunna fyllas ge- hämtade ur protestantismens rustkam-
nom dispenser, som redan tillgripas i mare. Vi fråga: Om det kvinnliga 
så hög grad, att snart var tredje präst själslivet är behövligt både inom för
inom vissa stift en gång har varit kunnelsen -och det sociala församlings-
folkskollärare eller frikyrkopredikant arbetet, varför då förmena den kvim£ 
eller amerikansk augustanapastor. liga församlingsarbetaren att ge natt-
Men större björntjänst kan man san- värden åt de sjuka hon besökt eller 
neriigen inte göra vår svenska kyrka konfirmera de nattvardsbarn hon un-
än genom att på detta sätt minska dervisat ? 
bildningen hos vårt prästerskap just Vår svenska kyrka står i det avse-
på -en tid, då arbetarmassornas sti- endet främst, att den är den mest pro-

ande bildning gör deras krav på testantiska i världen, inte endast i av-
prästerna både allt starkare och allt- seende på det ringa antalet katoliker 
mera berättigat. Varför skulle inte utan också i det avseendet, att den ic-
bland de tio kvinnor i Sverige, som ke tillåter kloster inom landet. I 
redan avlagt teologie kandidatexamen själva verket skulle det passa -gott i 
och sålunda fylla de teoretiska krav stycke härmed, om vår kyrka bleve 
som ställas på våra präster, kunna den första lutherska som begagnade 
finnas just de lämpliga ämnena? De sig av kvinnliga präster. Den kung-
ha i regel redan genom socialt arbete liga kommittéen för kvinnliga ämbe-
och uppträdande inom de kristliga ten, som nästa höst kommer att fram-
ungdomsrörelserna kvalificerat sig för lägga ett betänkande i saken till nästa 
det arbete det här gäller, och deras års riksdag, har noggrannt sökt för
allvarliga läggning kan ingen betvivla hindra, att församlingar som i-cke ön-
som med dem kommit i beröring, skade det, skulle kunna påtvingas 
Härpå svarar man oss inte sällan, att kvinnlig präst. Och då dessutom kyr-
man anser dem i hög grad behövliga komötet har vetorätt i frågan, är det 
för församlingsarbete, till och med ingen fara för att reformen skulle 
för predikande, åtminstone inom ung- kunna i förhastande antagas, önsk-
domsrörelse etc., men att det är skill- värt vore endast, att de religiösa i till-
nad på församlingsarbete och präst- börlig mån kunde intresseras för sa-
tjänst. Till biträde åt prästen anser ken, så att den komme fram som ett 
man dem sålunda lämpliga, men inte uttryck för församlingarnas krav. I 
till präster själva. Tankegången är så fall kunde den inte bli någon libe-
så lik den inom vissa ämbetsverk van- ral partifråga i vanlig mening, men 
liga, när det gäller kvinnofrågan, att den bleve i stället ett fullödigt ut-
faran ligger nära till hands att svara tryck för den mest frisinnade sats i 
med vanliga kvinnosaksargurrtent. världen, apostelns ord : 
Men denna fråga är för genomgri- "här är icke judet eller grek, här är 
pande för vårt folks andliga liv- att icke träl eller fri, här är icke man el-
behandlas som en vanlig politisk frå- 1er kvinna utàn alla ären I ett i Kris-
ga. Och den påtagliga katolicism, tus". 
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trätt i ordnad förbindelse med varan
dra och fått ett organ, vilket i sin 
hand förenar deras samlade infly
tande och kan företräda dem utåt, 
då det gäller stora, för kvinnorna ge
mensamma önskemål. Ett sådant or
gan skulle kunna finnas i ett central
förbund, till vilket de olika förénin-
garne vore anslutna, och vilket, för 
samarbete, stode i förbindelse med 
liknande organisationer utomlands. 

Denna tanke har för längesedan 
vunnit beaktande inom svenska kvin
nokretsar, något varom den organi
sation vittnar, vilken bär namnet 
"Svenska kvinnornas Nationalför

bund". Men att förståelsen för dess 
betydelse icke är allmän, därom vitt
nar å andra sidan det sakförhållandet, 
att ännu många kvinnosammanslut
ningar stå utanför detta förbund, e-
huru allt talar för att. de torde till
höra det. 

I hopp att kunna väcka de ännu 
utomstående kvinnliga organisationer
nas intresse för en anslutning till 
Svenska Kvinnornas Nationalförbund 
lämna vi här nedan en redogörelse 
för dess verksamhet och dess syfte
mål, vilka kvinnorna helt säkert utan 
undantag skänka sitt gillande. 

På amerikanskt initiativ hölls 1888 
i Washington en internationell kvin
nokongress, vid vilken ett världsför
bund' för kvinnor, International 

Council of Women> bildades. Sedan 
förbundet 1893 trätt i funktion, ut
färdades inbjudningar till ett flertal 
länder att bilda nationalförbund, vil
ka sedan skulle sluta sig till det; inter
nationella förbundet. Detta räknar 
nu 30 anslutna nationalförbund och 
har sedan 1921 till ordförande M :me 
Chaponnière-Chaix. 

Världsförbundet har till valspråk: 
"Allt det I viljen människorna skola 

göra eder, det gören I ock dem". 

Dess program upptager: Fred och 
skiljedom, kamp mot vita slavhan
deln, lika moral för män och kvinnor, 
•kvinnlig rösträtt samt vidare hygie
niska frågor och uppfostringsfrågor 
samt frågor för in- och utvandring. 
Dess uppgift är att främja samarbe
tet mellan kvinnoföreningar i olika 
länder samt att giva kvinnor i alla 
länder tillfälle att mötas för att råd
göra om frågor rörande det allmän
nas, familjens och individens väl. 

För varje fråga världsförbundet 
har på sitt program finnes en kom
mitté samt därjämte en finans- och 
presskommitté och slutligen en kom
mitté för lagar rörande kvinnans 
rättsliga ställning. Samtliga till 
världsförbundet anslutna nationalför
bund hava var sin representant i alla 
dessa kommittéer. 

Efter därom mottagen inbjudan bil
dades 1896 Svenska Kvinnornas Na
tionalförbund, vilket två år senare 
anslöt sig till världsförbundet. 

Den svenska sammanslutningen äg
nar sig dels åt uppgifter som med
lemskapet av världsförbundet påläg
ger, dels åt sådana som kunna främ
ja samarbetet mellan de svenska för
eningar, vilka slutit sig till national
förbundet. 

Tack vare detta förbund har Sve
rige varit synnerligen väl och mång
sidigt företrätt vid de internationella 
kvinnomöten, vilka under skydd av 
världsförbundet hållits i olika huvud
städer, däribland även i Stockholm 
1911. Många framstående svenska 
kvinnor hava därvid hållit uppmärk
sammade föredrag eller gjort tungt 
vägande inlägg i diskussionerna. 
Svenska representanter hava även 

haft säte och stämma i världsförbun
dets styrelse, nämligen professorskan 
Anna Hierta-Retzius samt fil. d :r 
Alexandra Skoglund. Vidare kan 
nämnas, att svenska nationalförbunde 
stått som inedundertecknare till utta
landen i skilda internationella frågor, 
fallande inom ramen för världsför
bundets verksamhet. 

Med hänsyn till arbetet inom vårt 
eget land • har nationalförbundet äg
nat livlig uppmärksamhet åt alla ön
skemål, som legat kvinnovärlden om 
hjärtat, och givit strävandena härför 
ett kraftigt stöd. Bland dessa frågor 
kunna nämnas kvinnorösträtten, an
ställandet av, kvinnliga yrkesinspektö
rer och kvinnliga polisbiträden, infö
randet av kontroll över biograferna, 
samt erkännandet av principen "lika 
lön för lika arbete", antagandet av 
den nya giftermålsbalken m. m. 

De till nationalförbundet anslutna 
föreningarne äro: Fredrika-Brenier-
Förbundet, Svenska allmänna kvinno
föreningen för djurens skydd, Göte
borgs flickskoleförening, Kvinno
klubben, Föreningen för välgörenhe
tens ordnande, Föreningen Handar
betets vänner, G. C. I., Centralkom
mittén för arbetsstugor för barn, 
Svenska kvinnoföreningen för foster
landets försvar, Kvinnoförbundet för 
Sveriges sjöförsvar, Vita Bandet, 
Svenska Röda korset, Sällskapet Iris 
(Göteborg), Sällskapet Hemmens 
Platsförmedling, Föreningen för 
sömmerskor, Den kvinnliga telegraf-
personalens förening, Föreningen 
Mjölkdroppen, Förbundet av Sveriges 
Kristliga Föreningar av Unga Kvin
nor, Föreningen sjukvård hos fattiga 
inom Östermalm (Sthlm), Svenska 
skolkökslärarinnornas förening, Före
ningen svenska konstnärinnor, Mode
rata kvinnoförbundet, Kvinnorna och 
landet, Akademiskt bildade kvinnors 
förening samt Sveriges slöjdlärarin-
neförening. #Varje ansluten förening 
har två representanter i nationalför
bundet. I spetsen för detta står som 
ordförande fru Bertha Nordenson. 

Förbundet har inga andra ordina
rie inkomster än den årsavgift av 20 
kr. som varje ansluten förening er-
lägger. Dessutom antager det "stöd
jande ledamöter" mot en engångs
avgift av minst 300 kr. eller 50 kr. 
årligen-under sex år. Att förbundet 
trots de obetydliga inkomsterna kun
nat så värdigt representera Sverige 
utåt, som sikett, har man haft att 
tacka den stora offervillighet som 
visats av enskilda förbundsmedlem
mar. 

Den nyss gjorda uppräkningen av 
anslutna organisationer visar ju en 
ståtlig samling, men varje kännare av 
det kvinnliga f öreningsväsendet i vårt 
land ser genast, att anslutningen på 
långt när icke är fulltalig. 

Den bör kompletteras ! Det ligger 
i öppen dag, att det för den svenska 
kvinnovärlden vid många tillfällen 
skulle vara av utomordentligt stort 
gagn att inför de svenska statsmak
terna och den svenska opinionen före
trädas av en sammanslutning, ansedd 
och inflytelserik, i kraft dels av per
sonerna därinom, dels av de bakom 
organisationen stående medlemstarka, 
solidariskt kännande kvinnoförenin
garne. Det bör även vara en hjärte-
sak för de svenska 'kvinnorna att 
stödja den sammanslutning, som re
presenterar Sverige inom det Inter
nationella kvinnoförbundet, där vi ju 
icke vilja saknas vid de tillfällen, då 
världens kvinnor samlas till rådslag
ning. 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse. 

Kvinnans väg 
till kunskap. 

• 

Vi återgiva här nedan några upp-
fostringsregler för "Blodiga Maria" 
1553—58 drottning av England, ut
arbetade av en viss Vives. De ha
va något att berätta om hur livet ge
staltade sig för den tidens kvinnliga 
ungdom. 

Kläder: Låt henne icke kläda sig i 
sammet utan i ylle, icke i siden utan i 
linne och grovt linne. "Vad kan 
den flicka mena, som sminkar sig?" 

Föda: Fasta nödig, för att svalka 
ungdomens eld. Undvik varma kött
rätter ! 

Vanor: En flicka bör sällan gå ut. 
— Hon bör icke tillåta sig att för
sjunka i drömmar. Hennes sinne är 
obeslutsamt. Kardinaldygden, som 
omfattar alla andra, är kyskhet. — 
Dans bör undvikas: Vad kan den 
flicka mena, som låter skaka sig om
kring ända till midnatt, utan att trött
na, och som, om hon bleve uppfor
drad att gå till närmaste kyrka, kan
ske 200 steg, skulle svara att hon inte 
orkade gå utan måste rida o. s. v. 
Även läsning är strängt förbjuden 
eller blott tillåten under noggrann 
censur. (Bland författare till "opas
sande" böcker nämdes till exempel 
Boccaccio.) 

"En ung flickas sällskapsdam bör 
vara dyster och allvarsam, de kvinn
liga tjänarna dystra, bleka och aldrig 
bära granna kläder eller flätat hår! 

En kvinna bör aldrig lita på sitt 
eget omdöme, hon kan icke skilja 
sanning från lögn. En kvinna bör al
drig få lov att undervisa i boklig lär
dom — hon bör aldrig framhäva sin 
mening gent emot en man, utan tiga, 
även om hon råkar ha rätt. 

Kvinnan är ett svagt käril, hon har 
ingen omdömesförmåga." 

Det är dock möjligt, att Vives reg
ler icke togos alltför allvarsamt. Vi 
böra ha i minne, att Maria var sys
ter till drottning Elisabeth av Eng
land och att Shakespeare, deras sam
tida, skildrade kvinnotyper, som. oänd
ligt höjde sig över Vives idealkvinna: 
Portia, Viola och Beatrice som visade 
lärdom, parad med behag, mod med 
blygsamhet, skarpsinne med glättig
het och styrka med ljuvhet. 

En annan möjlighet är att dessa 
kvinnotyper icke då funnos men för 
diktaren framträdde som en hägring, 
ett löfte för kommande tider. 

De närmaste århundradena visade 
dock en avgjord tillbakagång ifråga 
om kvinnornas uppfostran. Medelti
dens klosterskolor försvunno och re
formationstiden skänkte intet i stället 
för dessa uttorkade kunskapsbrunnar. 
Bokljig uppflostran fjör kvinnor var 
snart en saga blott, den t. o. m. för
aktades. Kvinnans karaktärsbildning 
försummades' fullständigt, och själv 
hade hon icke något annat värde än 
som könsvarelse. 

Så började åter* skolor upprättas 
för den kvinnliga ungdomen, dock ej 
för att stilla dess kunskapstörst, utan 
endast för att utveckla sådana egen
skaper ooh färdigheter, som skulle 
göra den tilldragande för det andra 
könet. ' 

När de första, mera självständigt 
tänkande kvinnorna i början av förra 
århundradelt • höjde! sin röst för en 
undervisningsreform, som skulle gö
ra det möjligt för de unga flickorna 
att inhämta boklig kunskap, betrak
tades detta som en dårskap, vilken 
framkallade både löje och oro. Det 
motstånd, som restes mot denna 
kvinnliga frigörelsereform, var starkt 
och hårdnackat, men — det över

vanns ! 

Varthän? 
"Kristi församling och världspoli

tiken" utgjorde ämnet för ett av de 
uppmärksammade föredrag, doktor 
Natanael Beskow under den gångna 
veckan hållit i Göteborg inför åhöra
reskaror, som till trängsel fyllt före
läsningssalarne. Föredragen, som 
uppburos av en trosviss övertygelse, 
höllos i en lidelsefri ton och präglades 
av lugn saklighet. 

Det var djärva tankar d :r B. fram
förde, men hur osäker man än kän
ner sig i fråga om möjligheten att 
tillämpa dem i det praktiska livet, 
måste man dock oförbehållsamt er
känna, att talaren stod på en bergfast 
kristen grund: Kristendomen icke en 
religion endast för söndagen, utan till 
sina yttersta konsekvenser genomförd 
i livets alla förhållanden, de i sam
hället gynnade frivilligt avstående 
från sina förmånsrättigheter, social 
och ekonomisk utjämning, heder och 
rättrådighet i handel, näringar och 
människornas alla olika mellanhavan-
den, den ' individuella och nationella 
egoismen ersatta av nationellt och uni
versellt broderskap ! En mänsklighet 
dyrkande Gud och tjänande sin nästa! 
Inga sociala skrankor, allas lika rätt 
och människovärde, av rustning inåt 
och utåt ! 

Revolutionerande tankar alltså, vil
ka, omsatta i handling, skulle bringa 
samhället i den stora stöpskeden. 
Detta är dock en utsikt, för vilken 
man bävar tillbaka. Varför? Därför 
att man icke vet vad som skall fram
gå ur denna omvandlingsprocess — 
det utlovade tusenåriga riket eller dess 
diametrala motsats ! 

Men låt oss, om än under helt fria 
former, följa föredragshållarens tan
kegång. 

Är den sociala omvälvningen något 
som vi efter behag kunna undvika? 
Bära vi icke var och en av oss på en 
övertygelse, skräckfylld eller förhopp
ningsfull, allt efter vår ställning till 
saken att denna omvälvning1 är o-
frånkomlig, att den måste komma och 
förr eller senare skall komma? 

Varför icke .för en gångs, skull se 
denna fara i ögonen? Vad kunna vi 
resa till skydd däremot? Kunna de 
konservativa besvärja den genom att 
slå vakt om det bestående samhället? 
Kunna liberalerna med små demokra
tiska eftergifter förnöja de "efter den 
absoluta makten hungrande arbetare
massorna? Skola de besinnings fullare 
elementen inom dessa stanna vid mak
ten, när den en gång blivit deras? 
Skola de icke, så som vi sett vid alla 
revolutioner, trängas undan av ytter
lighetsmännen och omvälvningen slu
ta i kaos och blodig anarki? Och 
krigsmakten, i vilken man vant sig 
att se även ett medel till det inre lug
nets upprätthållande, utgör icke den 
en direkt fara därigenom att den all
tid är ett organ, över vilket de förfo
ga, som innehava makten, även de 
som usurperat den? 

Den stora sociala uppgörelsen är 
ofrånkomlig. Vad gå vi och våra ef
terkommande till mötes, om den skall 
taga form och färg av de känslör, 
som nu besjäla människorna, egois
men, guldhungern, misstron, hatet, 
hämnden, maktlystnaden ? 

Ryssland ger svaret ! 
Var finnes räddningen? 
Var finns den kraft som skall för

vandla egoismen till altruism, byta 
allas hat mot alla i broderskärlek, 
släcka hämndlystnaden, bereda rum 
för rättfärdigheten och den goda vil
jan människorna emellan? 

I kristendomen ! 

Icke i en död namnkristendom utan 

i en levande kristendom, där fruktan 
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KVINNORNAS TIDNING 

genom att ringa upp tel. 18070 eller sänd 
ett brevkort med namn och adress till tid
ningens expedition, Vallgatan 27,Göteborg. Vi 
avhämta gärna prenumerationsavgiften vid 
översändandet av utkomna nummer. Till andra 

platser sändes tidningen pr post och mot postförskott. 
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för Gud och kärleken till nästan äro 
de bärande krafterna. 

Ett av kristendomen genomsyrat 
samhälle är icke skyddat mot sociala 
omvälvningar, en social utjämning 
betingas tvärtom med nödvändighet 
av broderskapsprincipen, men det är 
skyddat mot just det som vi frukta: 
våldsamma omstörtningar, förföljelse, 
maktmissbruk, förtryck, blodsutgju
telse, skräckvälde. 

Även den icke religiöst sinnade 
skulle utan bävan se den kommande 
stora sociala uppgörelsen till mötes, 
om vissheten förefunnes, att den skul
le verkställas av människor, vilkas 
syftemål och handlingar besjälades av 
kristendomens anda. Alla de som med 
hemlig skräck tänka på, hur den värld 
skall gestalta sig, i vilken deras barn 
och efterkommande skola leva, skulle 
känna denna oro fullständigt stillad, 
om de med säkerhet visste, att kris-, 
tendomens anda i full utsträckning 
där skulle bliva rådande. 

Om jordens riken i sanning vore 
kristna församlingar med broderskär
leken icke blott som ett nationellt ut
an även som ett internationellt fak
tum skulle också svärden kunna om-
smidas till plogar, fästningarna rase
ras och gränserna läggas öppna. 

Det tusenåriga riket! Men endast 
en skön hägring. Ännu väntar värl-
4en på sin första i verklig mening 
kristna stat ! 

flockan nio. 
En morgonstudie. 

Det är morgon. 
Staden ligger frisk och utvilad i 

vårvinterljuset. Klockan har nyss sla
git halv 9. Gatorna äro nästan tom
ma, spårvagnarna rulla fram glest be
satta. Allting rör sig i det lugna tem
pot hos en vaknad, men ännu ej fullt 
morgnad stad. 

Snart blir tavlan, något livligare. 
Husen börja utsläppa de första mor
gonvandrarna —• den spridda ström
men av folk, som äro tidigt ute. Det 
är en ström f ör sig : soignerade gent
lemän, chefer eller souschefer, lärare, 
damer i en eller annan ledande ställ
ning eller damer som erhållit någon 
bättre reträttplats. Alla gå långsamt 
— säkert, njutande av morgonen med 
den tillfredsställda minen hos dem, 
som veta med sig att de hinna —- eller 
med lugnet hos dem som redan hun
nit allt. T. o. m. deras yttre, som 
företer korrektheten i en väl förbe
redd toalett, utstrålar en slags över
lägsenhet över situationen. 

I stillheten, som alltjämt vilar över 
staden, har dock småningom kommit 
en viss spänning. 

På kyrktornens urtavlor vandra de 
förgyllda visarna. Klockorna slå 
snart — en efter en i alla stadens 
kyrkor — kvarten till 9. Stadsbilden, 
nyss så fridfull, börjar märkbart för
vandlas. De långsamt promenerande 
öka ofrivilligt stegen, ' andra, som 
plötsligt ha tillkommit, sträcka ut med 
god fart. De mörka punkterna bli 
flera och flera . . . Men ännu är det 
relativ morgonstämning — frid. 

Och visarna gå däruppe — ta fem 
nya minuter — sex — sju . .. 

Då springa med ens alla dörrar upp 
och alla gardiner hissas som på en 
hemlig signal. Från alla hus och håll 
och kanter störta människor fram 
mot de stora huvudpassagerna in mot 
stadens hjärta. De välla fram som 

Begår «llild 

Kobbs 
Thé 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, telefon 8462 
Rekommenderas ! 

vårbäckar, gjutande sig samman i 
breda floder — komma rännande från 
stadshöjderna, som lappar från fjälls. 

Det klapprar och smäller av klac
kar — ett tusenstämmigt växande 
brus av marscherande fötters utväx-
ling i crescendo. Höga klackar, låga 
klackar, bruna, svarta och röda klac
kar trumma fram över gatstenarna. 
Armar svänga som väderkvarnsvin
gar utefttr sidorna för att öka far
ten. huvuden sträckas framåt... 

Den ene halvspringer förbi den an
dre för att hinna en främre plats i de 
långa, framåtilande leden. Oron ökas 
oavbrutet med varje minut. Vid myn
ningen till några huvudgator brister 
den rörliga vågen som en fyrverkeri-
pjäs — de mörka punkterna strös ut 
åt alla håll, jagande, halvspringande, 
smitande, väjande mellan fordon och 
bilar. För varje ny människovåg, 
som kastas fram mot mynningen, sän
das några dussin blickar ängsligt 
spörjande upp mot kyrktornets gyll
ne urtavla. 

Minutvisaren står rakt upp — 
klockan slår vilken sekund som helst 
9. Blickarna slungas alltmera febrilt 
mot höjden — mot den fatala gyllene 
metallbiten, som hotfullt pekar där
uppe på urtavlan. I somliga ögon 
läses spänning, i andra skräck, i alla 
oro. Livet tycks hänga på den obe
vekliga visaren — livet — uppehället. 

En och annan börjar springa. En 
dam knäpper nervöst upp sin hand
ske —• en herre sliter upp sin över
rock. Och stegen regna, regna,som 
hårda eller dova droppar över gatans 
stenar . . . 

Tornurets första slag klingar ut. 
En sprittning, en skälvning genomilar 
lik en elektrisk ström de brådskande 
leden, och hundratals blickar ryckas 
såsom magnetiskt upp mot urtavlan. 

Klockan slår 9 ! Varje slag viner 
som en pisksnärt över de framrusan
de leden. Hjärtan banka och pulsar 
hamra. Jakten på gatorna har nått 
sitt furioso. Man spänner hela sin 
viljekraft för den sista spurten — de 
sista sprången in genom en port — 
uppför en trappa — mot målet. 

Klockan har slagit ! Som genom 

ett trollslag stillnar allt av. Floderna 

äro borta — strömmarna uppslukade. 

Hären har marscherat förbi. På 
gatorna synes endast trossen — de 
försenade eller de som ännu icke 
skrivits in i rullorna, eller de som 
själva disponera sin tid. Och ingen 
av dem gör sig någon synnerlig bråd
ska. 

Klockan är 5 minuter över 9. 
Staden ligger avtystnad i dagens 

fulla ljus, från vilket morgonglansen 

redan vikit. 
Stal. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Måndag sista gången 

Orpheus i underjorden. 
Tisdag premiär 

Kärleken vaknar. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

JOKERN. 
IMya Teatern. 

Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rniinoiuti 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världen* största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Safed den vise och 

det sönderslagna 

ägget. 
"Jag hade en dag besök av en man, 

som berättade för mig, att han hade 
ett mycket häftigt lynne", skriver Sa
fed den vise i the Congregationalist. 

"Och han sade det på ett sätt, som 
han .själv trodde vara. ödmjukt, men 
som i verkligheten uttryckte en viss 
stolt självkänsla. 

Jag svarade honom då, att han var 
småsinnad och inskränkt också. 

Då blev han mycket uppretad och 
gav tydliga bevis för sitt påstående, 
att han hade ett svårt lynne. 

När han hade hållit på en stund 
med att låta mig få veta sin mening 
om mig, så bad jag honom vara tyst 
och sade : "Jag trodde dig, när du 
sade, att du var häftig och uppbru
sande, jag bad dig inte om några be
vis på det." 

Han svarade : "Du kommer ju och 
förolämpar mig. Ett häftigt lynne är 
inget bevis på inskränkthet, utan på 
en varm och ädelsinnad natur. Om 
jag också lätt fattar eld, så blir jag 
snart god igen och färdig att ge upp
rättelse och gottgöra." 

Vi hade detta samtal i trädgården, 
och jag lämnade honom för ett ögon
blick och gick bort till hönsgården ef
ter ett ägg. 

Sen kastade jag ägget mot spjäl-
staketet, så att det gick i trasor och 
stänkte ner staketet. 

Och så sade jag: "Du alar om gott-
görelse. Plocka ihop det där ägget 
helt igen i sitt skal, lägg så en höna 
på det och gör en ligghöna, en äkta 
Plymouth Rock, av'et. Sen kan du 
komma och tala med mig om att gott
göra det onda du gör med ditt dåliga 
lynne. Du drar ner alla dina vänner 
med dina ursinniga utbrott, och sen 
går du din väg och lämnar åt dem att 
försöka tvätta av sig all den smuts du 
stänkt över dem och att glömma dina 
oförnuftiga ord. Och du tror, att så
dant kan lyckas, och att du kan gott
göra! 

Den bästa gottgörelsen för ett dåligt 
lynne är att behålla det lynnet för sig 
själv." 

Han svarade : "Men du sa om mig 
att jag är inskränkt och småsinnad, 
och en sådan förolämpning tål jag in
te av någon människa." 

Du får allt tåla den en gång till 
av mig", sade jag. "Du är inskränkt. 
En uppbrusande människa är bara i 
stand att se en aida i sänder av en sak 
och kan inte hålla inne med sin hårda 
dom, tills hon fått veta hela sannin
gen. Och eftersom hon är både in-
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kraftlös och missmodig gör en 
SANOKAPSEL om dagen förvå
nande verkan. Kapslarne alstra $ 
snabbt nerv- och muskelkraft, 
energi och levnadsmod. Askar om jvj 

20 kapslar kr. 4:25 å alla £! 

Teaterspalten. 

Stora teatern i Göteborg nedläg* 
ger med föreställningen den 13 mars 
operetten »Orpheus i underjorden», 
och upptager i stället på program» 
met Edward Künnekes operett »Kärs 
leken vaknar» som har premiär den 

14. Iscensättningen verkställes av 
Arvid Petersen och dirigent är ka 
pellmästare Hafgren. De övriga pros 
grammen för säsongen bliva »Fly 
gande holländaren», »Micaréme», 
»Pajazzo», Schuberts operett »Jung 
fruburen» och Verdis »Trubaduren». 

Lorensbergsteatern och Nya teatern 
bibehålla tillsvidare sina dragande 
program, den förra »Jokern», vilken 

i sinom tid kommer att efterträdas 
av komedien »Riddar Blåskäggs åt 
tonde hustru», samt den senare »Bar 

ken Margareta», för vilken man ännu 

icke behövt utse någon efterträdare. 

Biografteatern Palladium i Götes 
borg ger innevarande vecka May 
Edingtons drama »Läppar som ljuga» 
Det är en kärlekshistoria, som talar 
starkt till känslan samtidigt med att 
den tillfredsställer även dem som av 
en film begära stark spänning. 

Olycklig ungdom. 
Gjorda undersökningar hava visat 

att den tyska arbetareklassens ung
dom kroppsligen och andligen försäm
rats under kriget. Den fyraåriga 
krigsperioden har tryckt sin kanske 
outplånliga stämpel på dessa 14—18-
åringar. De blevo undernärda, fingo 
bristfällig skolundervisning, voro un
der en för dem viktig utvecklingspe
riod berövade den faderliga tillsynen, 
hemföllo åt självsvåld och oarter. Man 
måste också räkna med den svåra 
själsliga påfrestning, som följde med 
krigs förhållandena, och vilken vida 
översteg deras krafter. 

I kroppsligt hänseende visar denna 
ungdom brist på styrka och uthållig
het. Särskilt synes enformigt arbete 
såsom fabriksarbete verka mera tröt
tande än förr. 

Den psykiska undermåligheten är 
måhända ännu mera framträdande. 
Dessa ungdomar visa en utpräglad 
motvilja mot allt tankearbete, äro o-
läraktiga, ointelligenta och synas full
ständigt sakna förmåga att tänka lo
giskt. Vad som intresserar dem och 
vad de hava smak för är spännande 
upplevelser, rafflande biografföre
ställningar och den sämsta lektyr. 

De medel, med vilka man hoppas 
kunna bringa denna olyckliga ung
dom hjälp, är i första hand kropps
övningar och sport, skrives till oss. 

TANKESPRAK. 
Det är nödvändigt att kunna både 

straffa och förlåta. 
* 

Den som straffar blir icke alltid 
fruktad, men den som icke straffar 
blir alltid föraktad. 

* 

Det är den största grymheten att 
skona de elaka. 

* 

Fruktan och svaghet komma män
niskan att ljuga. 

(Drottning Kristina av Sverige.) 

apotek och drogaffärer. 
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skränkt och barnslig, så blossar hon 
upp, som du ständigt gjort och gör. 
Smickra dig inte med att tro, att detta 
är tecken till en ädelsinnad naur. Jag 
har redan talat om för dig, vad detà'r 
tecken till." 

Så gick jag och hämtade trädgårds
sprutan och ämnade spola ägget från 
staketet. Men då tog han slangen ur 
handen på mig och spolade själv sta
ketet rent. Och så sade han : "Fast 
det inte står i min förmåga att produ
cera en Plymouth Rock-höna av det 
där ägget, så har det inte blivit helt 
och hållet bortkastat." 

Och jag är böjd för att tro, att han 
hade lärt sig något, som var värt off
ret av ett ägg. 

Ett ägg är i alla fall bara ett ägg. 
Och jag skulle ha lust att köpa en 

hel del av den sorten och lära andra 
män ooh somliga kvinnor samma 

läxa." 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Veckans viktigaste utrikespolitiska 
fråga har varit den regerhlgskris, var
av England hotats. Premiärministern 
Lloyd George gav tillkänna, att han 
hade för avsikt att träda tillbaka från 
sin post. Meddelandet kom som en 
fullständig överraskning för den; en
gelska allmänheten och_ framkallade 
oerhörd uppståndelse. — I det engel
ska politiska livet räknar.man egent
ligen endast med två partier, de kon7 
servativa och liberalerna, vilka täv
la med varandra om makten. Det li
berala partiet, vilket satt vid makten 
med Asquith som ledare och premiär
minister, sprängdes under kriget och 
dess högra flygel, som leddes av 
Lloyd George, anslöt sig till högern. 
Denna koalition fick majoritet i un
derhuset och ur densamma framgick, 
sedan Asquith störtats, den nya rege
ringen, vars medlemmar togos ur så
väl den konservativa som den liberala 
fraktionen. Lloyd George blev pre
miärminister. Koalitionen har under 
den senare tiden knakat i fogarne. 
Enigheten inom själva regeringen sy
nes hava varit god, men högerkret-
sarne ute i landet börja längta efter 
separation från liberalerna och efter 
de gamla rena politiska linjerna, då 
varje parti gick för sig. Skilsmässo-
plänerna hava emellertid tillsvidare 
skrinlagts, Lloyd George har återta
git sitt beslut om demissionering och 
låter frågan härom anstå tills tiden 
efter Genuamötet. 

Denna konferens öppnas den 10 
april och väntas bliva av lång varak
tighet. Den egentliga striden kom
mer att stå om Versaillesfredstrakta-
ten, dess ytterligare bekräftande eller 
desö revidering. De tyska tidningarne 
uttala en förhoppning, att Genuakon
ferensen skall bli "en negation av Ver
sailles". Härvid sätta de huvudsakli
gen sin lit till den nya italienska mi
nistären och dess fredsbenägenhet 
gent emot Tyskland. 

Frankrike fortsätter sin militära in-
ringning av nämnda land och söker 
genom Polen, som det har fullstän
digt i sin hand, anslutning till andra 
makter. Ett polskt-österrikiskt när
mande förberedes sålunda och Fin
land har mottagit ett polskt erbjudan
de om försvarsförbund närmast mot 
Ryssland. Vissa finska kretsar äro 
för saken, under det att man från 
andra håll gör gällande, att Finland 
därigenom skulle råka i beroende av 
Frankrike och förlora Tysklands sym
patier. I stället förordar man en ori
entering åt Sverige. 

Göteborgs^^^ 

Hvitvaruaffär 
S p e c i a l a f f ä r  
för Damunderkläder. 
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Alla våga öppet säga sin tanke — 
om de frånvarande. 

* 

Man kan säga mycket genom att 
— tiga. . 

Det lyckliga 
valet. 

Det var en av de där barska dagar
na. En rykande storm och snö i täta 
virvlande moln. 

En dörr slås upp och faller klingan 
de igen, och jag befinner mig i en 
tropisk region med varm stilla luft, 
mättad med blomdoft — ett jätte 
stort drivhuskomplex. Det är träd
gårdsflickan som skall intervjuas. 

Hon är en några år gammal bekant
skap. Hon kom en vår för att sätta 
fason på en förvildad trädgård och 
för att samtidigt undersöka, om den 
lust för trädgårdsyrket, som brann 
inom henne, var äkta eller endast ett 
hugskott. / 

Många tro, att trädgårdsskötsel är 
att gå och drömma i en örtagård, att 
njuta av dess blomsterprakt och, ord
nande, plocka bort ett vissnat blad här 
ett annat där, att binda samman skö
na buketter — 

Den här trädgårdsflickan prövade 
på annat ! 

Hon fick gripa till spade, hacka, 
kratta och skottkärra. Ryggen värk
te, det kom tjocka "trälar" i händer
na och "självsprickor", hyn blev röd
brun och solen svedde brännblåsor på 
örsnibbarne, hon fick krusbärs- och 
hallontaggar i fingertopparne, och det 
fanns även annat, som satte humöret 
på prov. Ogräset frodades och bredde 
ut sig och skatfamiljerna kommo från 
sina fredade bon i granngårdarnes 
vårdträd och intogo sin tidiga frukost 
i jordgubbslandets finaste kvarter, 
retsamt lämnande de sura syltbären i 
frecl o-c-h s-å v-i-d-a-r-e. 

Men hennes kärlek till trädgårds
yrket var absolut äkta. Hon knoga
de från tidiga morgonen till sena 
kvällen och när den kom längtade hon 
efter nästa dags morgon för arbetets 
skull — så underbart roligt var det ! 

När hösten bröt in, si&te hon sig 
som elev in i den stora .trädgårdsan
läggningen och sedan dess har hon 
levat i drivhus. 

Nu gick hon där ung och rosig, en 
urbild av , hälsan. Denna vackra 
blomstervärld var hennes. När hon 
visade dem, lyste hennes ögon och 
leendet vek icke från hennes mun. 

Sida vid sida lågo drivhusen där. 
Vårblommorna strålade i skärt, vitt, 
rött och lila — hyacinter och tulpa
ner, påsk- och pingstliljor, fuchsiorna 
stodo behängda med tunga blodrödö 
droppar, syrenerna doftade sommar, 
guldregnet höljdes av guldgula hän
gen, azaleorna bredde ut sina prakt-
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fulla buketter, prunusbuskarne omgå-
vos av skära blomsterkjolar, kameli-
orna välvde sin röda blomstersky un
der drivhustaket och orkidéernas vin
gade blommor svävade i luften, fyl
lande den med sin sällsamma bedö
vande vällukt — 

Där ute dånade nordanstormen och 
snömolnen sänkte sig över drivhus
taken — 

Vi slutade vår vandring. 
— Och här är roligt att vara? 
Det är en vackert allvarlig blick i 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HANDSKKOMPANIET 15379 

Trädgårdsflickans ögon när hon sva
rar : 

— Det finns ingenting liknande! 
Och hon tillägger glatt : — Nu kan 

jag allting här. Jag reser ut för att 
lära mera och sedan köper jag mig en 
egen bit jord här 'hemma, bygger driv
hus och odlar blommor — tänk i hela 

mitt liv! Jag önskar jag finge hålla 
på med det i evighet ! 

Tänk att ha ett levnadsyrke sådant, 
att man går till varje dags arbete som 
till en fest, och vill fortsätta med i 
evighet ! 

Har ni valt ert med sådan omsorg? 
Somebody. 

Lilla Brita, som börjat i småbarns
skolan, frågade sin mamma, vid hem
komsten därifrån : "varför ska vi var
enda dag be om citron?" 

Lärarinnan hade lärt barnen en li
ten bön, däri orden "giv oss i tron" 
förekommo ! 

SMAKFULLA KRANSAR 

Tel. 4314. 
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Göteborg. 
Kistdekorationer. 
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att använda skarpa och frätande tvätt
medel. Tomtens välkända Tvättpulver 
är oskadligt för tvätten, men ger vid 

användning bästa resultat. 

Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av — e—. 

(11) 

Under tiden klädde sig Evelyn i 

flygande haisit, och inom några få 

minuter åkte de 'två framåt vägen 
mot Lingford — och mot slottet 

Lingf.ord ! Evelyn kunde icke undgå 
att påminna sig samtalet från da

gen förut, men hade icke mod att 

göra någon anmärkning eller fråga, 
så fullkomligt omedvetet och skuld
fritt var uttrycket i ansiktet fram

för henne. 
Då de snart skramlade upp för 

Storgatans ojämna stenläggning och 

stannade framför -apoteket i Ling
ford sade Evelyn: "Där finns nog 
föga utsikt att få vad ni önskar er. 
Mr Jones har alltid 'just sålt ut' allt 
vad man möjligtvis kan hitta på och 

fråga efter." 
Men så fort mademoiselle Exe 

kom in i rummet, såg hon genast och 

pekade på just det liniment hon 

menade. 
"Men, mademoiselle", utropade 

Evelyn, "detta var et?t av de allra 

första namnen vi gissade på." 
Men hon tillade ändå inte, att 

detta var ett så vanligt läkemedel, att 

mrs Merrington troligen hade två 

eller tre flaskor därav i sitt husapo

tek. 
"Ja, jag tror nog, att jag är dum

mare än vanligt i dag, sade mademoi

selle Exe stillsamt. Men ju mer Eve
lyn övertänkte allt det som hänt, des

to mera övertygad vart hon, att ma
demoiselle Exe var allt annat än dum. 

Där funnos två inkörsgrindar från 

landsvägen till den vidsträckta, ståt

liga parken, som omgav slottet Ling
ford. De körde in genom skogvaktar-

grinden, som låg närmast byn och 

när de åkte fram åt parkvägen, som 
ledde mer eller mindre i zig-zag upp 
till det högtbelägna slottet, utbredde 

sig framför dem en utsikt av säll
synt skönhe|t. Vågförmigt 'sänkte 

sig landskapet utanför parken, och 
ängar, småskog och jaktmarker upp
visade en provkarta på färger och 

schatteringar ; grått, lila, den skära 
rosenfärgen i det inre av en mussla, 

ängarnes vinterbruna färg, den löv-
täckta markens koppar, och då sol

strimmor eller skuggor gledo fram 

över landskapet växlade färgerna lik 

en opal. 
"Vilket förtjusande hem !" utropa

de mademoiselle Exe, och hennes 

ögon vilade menande på Evelyn. 

"Den andra vägen, som vi kommer 

att köra hem, är också vacker," sade 
Evelyn och rodnade. "Men den är 

vackrast på sommaren, den går ge
nom ekskog -hela vägen till de stora 

grindarne." 
Vid stora dörren stod Parry och 

hängde. Man såg genast, att han 

höll utkik. 
"Äntligen är ni här", ropade han 

glatt, Öppnade vagnsdörren och slog 

ned steget. 
"Ja, du kan verkligen säga 'äntli

gen'", sade Evelyn, "lätt var dett in

te. Var är nu greven?" 
"Jag vet inte säkert, men antagli

gen på tennisplatsen hos de andra." 
Och där funno de också mrs Cos

mo Fox med flera av de vänner hon 

uppräknat förra fredagen. De hade 

slagit sig ner där ute, som om det 

varit sommar. 

"Och det är sommar", ropade mrs 

Fox, som såg vacker och rosig ut i 

vit tennis-dräkt. Jag kallar det som

mar, när jag känner mig varm ute, 
vore det än december, och i juli och 

augusti ska' ni få se, att vi sitter och 

huttrar över en brasa. Vill du spela 
tennis, Evelyn? Eller mademoiselle? 

Parry ett par stolar och en filt. är du 

snäll ! Sir George påstår att mar
ken är fuktig. Nå, Evelyn, hur går 

det med balen ? Du har väl fått tag 

i Hawkins, hoppas jag? Jag räknar 
timmarne till tisdag kväll. Cosmo är 
ute med greveri ooh visar ägorna. 
Den gorillan kan inte spela tennis. 

— Ja, jag kommer." 
Mrs Cosmo Fox återvände till sin 

medspelare för att sluta partiet, och 
mademoiselle Exe och Evelyn pra

tade med Parry och de övriga åskå-
darne. Bredvid mademoiselle Exe 

satt en gammal änkegrevinna och ut
bredde sig över huru opassande ten

nis var : långa, okvinnliga steg, stäng
ningar på kroppen, hopp o. s. v. Ma

demoiselle Exe hörde hövligt på, och 
Evelyn smågrälade på Parry, som inte 
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trätt i ordnad förbindelse med varan
dra och fått ett organ, vilket i sin 
hand förenar deras samlade infly
tande och kan företräda dem utåt, 
då det gäller stora, för kvinnorna ge
mensamma önskemål. Ett sådant or
gan skulle kunna finnas i ett central
förbund, till vilket de olika förénin-
garne vore anslutna, och vilket, för 
samarbete, stode i förbindelse med 
liknande organisationer utomlands. 

Denna tanke har för längesedan 
vunnit beaktande inom svenska kvin
nokretsar, något varom den organi
sation vittnar, vilken bär namnet 
"Svenska kvinnornas Nationalför

bund". Men att förståelsen för dess 
betydelse icke är allmän, därom vitt
nar å andra sidan det sakförhållandet, 
att ännu många kvinnosammanslut
ningar stå utanför detta förbund, e-
huru allt talar för att. de torde till
höra det. 

I hopp att kunna väcka de ännu 
utomstående kvinnliga organisationer
nas intresse för en anslutning till 
Svenska Kvinnornas Nationalförbund 
lämna vi här nedan en redogörelse 
för dess verksamhet och dess syfte
mål, vilka kvinnorna helt säkert utan 
undantag skänka sitt gillande. 

På amerikanskt initiativ hölls 1888 
i Washington en internationell kvin
nokongress, vid vilken ett världsför
bund' för kvinnor, International 

Council of Women> bildades. Sedan 
förbundet 1893 trätt i funktion, ut
färdades inbjudningar till ett flertal 
länder att bilda nationalförbund, vil
ka sedan skulle sluta sig till det; inter
nationella förbundet. Detta räknar 
nu 30 anslutna nationalförbund och 
har sedan 1921 till ordförande M :me 
Chaponnière-Chaix. 

Världsförbundet har till valspråk: 
"Allt det I viljen människorna skola 

göra eder, det gören I ock dem". 

Dess program upptager: Fred och 
skiljedom, kamp mot vita slavhan
deln, lika moral för män och kvinnor, 
•kvinnlig rösträtt samt vidare hygie
niska frågor och uppfostringsfrågor 
samt frågor för in- och utvandring. 
Dess uppgift är att främja samarbe
tet mellan kvinnoföreningar i olika 
länder samt att giva kvinnor i alla 
länder tillfälle att mötas för att råd
göra om frågor rörande det allmän
nas, familjens och individens väl. 

För varje fråga världsförbundet 
har på sitt program finnes en kom
mitté samt därjämte en finans- och 
presskommitté och slutligen en kom
mitté för lagar rörande kvinnans 
rättsliga ställning. Samtliga till 
världsförbundet anslutna nationalför
bund hava var sin representant i alla 
dessa kommittéer. 

Efter därom mottagen inbjudan bil
dades 1896 Svenska Kvinnornas Na
tionalförbund, vilket två år senare 
anslöt sig till världsförbundet. 

Den svenska sammanslutningen äg
nar sig dels åt uppgifter som med
lemskapet av världsförbundet påläg
ger, dels åt sådana som kunna främ
ja samarbetet mellan de svenska för
eningar, vilka slutit sig till national
förbundet. 

Tack vare detta förbund har Sve
rige varit synnerligen väl och mång
sidigt företrätt vid de internationella 
kvinnomöten, vilka under skydd av 
världsförbundet hållits i olika huvud
städer, däribland även i Stockholm 
1911. Många framstående svenska 
kvinnor hava därvid hållit uppmärk
sammade föredrag eller gjort tungt 
vägande inlägg i diskussionerna. 
Svenska representanter hava även 

haft säte och stämma i världsförbun
dets styrelse, nämligen professorskan 
Anna Hierta-Retzius samt fil. d :r 
Alexandra Skoglund. Vidare kan 
nämnas, att svenska nationalförbunde 
stått som inedundertecknare till utta
landen i skilda internationella frågor, 
fallande inom ramen för världsför
bundets verksamhet. 

Med hänsyn till arbetet inom vårt 
eget land • har nationalförbundet äg
nat livlig uppmärksamhet åt alla ön
skemål, som legat kvinnovärlden om 
hjärtat, och givit strävandena härför 
ett kraftigt stöd. Bland dessa frågor 
kunna nämnas kvinnorösträtten, an
ställandet av, kvinnliga yrkesinspektö
rer och kvinnliga polisbiträden, infö
randet av kontroll över biograferna, 
samt erkännandet av principen "lika 
lön för lika arbete", antagandet av 
den nya giftermålsbalken m. m. 

De till nationalförbundet anslutna 
föreningarne äro: Fredrika-Brenier-
Förbundet, Svenska allmänna kvinno
föreningen för djurens skydd, Göte
borgs flickskoleförening, Kvinno
klubben, Föreningen för välgörenhe
tens ordnande, Föreningen Handar
betets vänner, G. C. I., Centralkom
mittén för arbetsstugor för barn, 
Svenska kvinnoföreningen för foster
landets försvar, Kvinnoförbundet för 
Sveriges sjöförsvar, Vita Bandet, 
Svenska Röda korset, Sällskapet Iris 
(Göteborg), Sällskapet Hemmens 
Platsförmedling, Föreningen för 
sömmerskor, Den kvinnliga telegraf-
personalens förening, Föreningen 
Mjölkdroppen, Förbundet av Sveriges 
Kristliga Föreningar av Unga Kvin
nor, Föreningen sjukvård hos fattiga 
inom Östermalm (Sthlm), Svenska 
skolkökslärarinnornas förening, Före
ningen svenska konstnärinnor, Mode
rata kvinnoförbundet, Kvinnorna och 
landet, Akademiskt bildade kvinnors 
förening samt Sveriges slöjdlärarin-
neförening. #Varje ansluten förening 
har två representanter i nationalför
bundet. I spetsen för detta står som 
ordförande fru Bertha Nordenson. 

Förbundet har inga andra ordina
rie inkomster än den årsavgift av 20 
kr. som varje ansluten förening er-
lägger. Dessutom antager det "stöd
jande ledamöter" mot en engångs
avgift av minst 300 kr. eller 50 kr. 
årligen-under sex år. Att förbundet 
trots de obetydliga inkomsterna kun
nat så värdigt representera Sverige 
utåt, som sikett, har man haft att 
tacka den stora offervillighet som 
visats av enskilda förbundsmedlem
mar. 

Den nyss gjorda uppräkningen av 
anslutna organisationer visar ju en 
ståtlig samling, men varje kännare av 
det kvinnliga f öreningsväsendet i vårt 
land ser genast, att anslutningen på 
långt när icke är fulltalig. 

Den bör kompletteras ! Det ligger 
i öppen dag, att det för den svenska 
kvinnovärlden vid många tillfällen 
skulle vara av utomordentligt stort 
gagn att inför de svenska statsmak
terna och den svenska opinionen före
trädas av en sammanslutning, ansedd 
och inflytelserik, i kraft dels av per
sonerna därinom, dels av de bakom 
organisationen stående medlemstarka, 
solidariskt kännande kvinnoförenin
garne. Det bör även vara en hjärte-
sak för de svenska 'kvinnorna att 
stödja den sammanslutning, som re
presenterar Sverige inom det Inter
nationella kvinnoförbundet, där vi ju 
icke vilja saknas vid de tillfällen, då 
världens kvinnor samlas till rådslag
ning. 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse. 

Kvinnans väg 
till kunskap. 

• 

Vi återgiva här nedan några upp-
fostringsregler för "Blodiga Maria" 
1553—58 drottning av England, ut
arbetade av en viss Vives. De ha
va något att berätta om hur livet ge
staltade sig för den tidens kvinnliga 
ungdom. 

Kläder: Låt henne icke kläda sig i 
sammet utan i ylle, icke i siden utan i 
linne och grovt linne. "Vad kan 
den flicka mena, som sminkar sig?" 

Föda: Fasta nödig, för att svalka 
ungdomens eld. Undvik varma kött
rätter ! 

Vanor: En flicka bör sällan gå ut. 
— Hon bör icke tillåta sig att för
sjunka i drömmar. Hennes sinne är 
obeslutsamt. Kardinaldygden, som 
omfattar alla andra, är kyskhet. — 
Dans bör undvikas: Vad kan den 
flicka mena, som låter skaka sig om
kring ända till midnatt, utan att trött
na, och som, om hon bleve uppfor
drad att gå till närmaste kyrka, kan
ske 200 steg, skulle svara att hon inte 
orkade gå utan måste rida o. s. v. 
Även läsning är strängt förbjuden 
eller blott tillåten under noggrann 
censur. (Bland författare till "opas
sande" böcker nämdes till exempel 
Boccaccio.) 

"En ung flickas sällskapsdam bör 
vara dyster och allvarsam, de kvinn
liga tjänarna dystra, bleka och aldrig 
bära granna kläder eller flätat hår! 

En kvinna bör aldrig lita på sitt 
eget omdöme, hon kan icke skilja 
sanning från lögn. En kvinna bör al
drig få lov att undervisa i boklig lär
dom — hon bör aldrig framhäva sin 
mening gent emot en man, utan tiga, 
även om hon råkar ha rätt. 

Kvinnan är ett svagt käril, hon har 
ingen omdömesförmåga." 

Det är dock möjligt, att Vives reg
ler icke togos alltför allvarsamt. Vi 
böra ha i minne, att Maria var sys
ter till drottning Elisabeth av Eng
land och att Shakespeare, deras sam
tida, skildrade kvinnotyper, som. oänd
ligt höjde sig över Vives idealkvinna: 
Portia, Viola och Beatrice som visade 
lärdom, parad med behag, mod med 
blygsamhet, skarpsinne med glättig
het och styrka med ljuvhet. 

En annan möjlighet är att dessa 
kvinnotyper icke då funnos men för 
diktaren framträdde som en hägring, 
ett löfte för kommande tider. 

De närmaste århundradena visade 
dock en avgjord tillbakagång ifråga 
om kvinnornas uppfostran. Medelti
dens klosterskolor försvunno och re
formationstiden skänkte intet i stället 
för dessa uttorkade kunskapsbrunnar. 
Bokljig uppflostran fjör kvinnor var 
snart en saga blott, den t. o. m. för
aktades. Kvinnans karaktärsbildning 
försummades' fullständigt, och själv 
hade hon icke något annat värde än 
som könsvarelse. 

Så började åter* skolor upprättas 
för den kvinnliga ungdomen, dock ej 
för att stilla dess kunskapstörst, utan 
endast för att utveckla sådana egen
skaper ooh färdigheter, som skulle 
göra den tilldragande för det andra 
könet. ' 

När de första, mera självständigt 
tänkande kvinnorna i början av förra 
århundradelt • höjde! sin röst för en 
undervisningsreform, som skulle gö
ra det möjligt för de unga flickorna 
att inhämta boklig kunskap, betrak
tades detta som en dårskap, vilken 
framkallade både löje och oro. Det 
motstånd, som restes mot denna 
kvinnliga frigörelsereform, var starkt 
och hårdnackat, men — det över

vanns ! 

Varthän? 
"Kristi församling och världspoli

tiken" utgjorde ämnet för ett av de 
uppmärksammade föredrag, doktor 
Natanael Beskow under den gångna 
veckan hållit i Göteborg inför åhöra
reskaror, som till trängsel fyllt före
läsningssalarne. Föredragen, som 
uppburos av en trosviss övertygelse, 
höllos i en lidelsefri ton och präglades 
av lugn saklighet. 

Det var djärva tankar d :r B. fram
förde, men hur osäker man än kän
ner sig i fråga om möjligheten att 
tillämpa dem i det praktiska livet, 
måste man dock oförbehållsamt er
känna, att talaren stod på en bergfast 
kristen grund: Kristendomen icke en 
religion endast för söndagen, utan till 
sina yttersta konsekvenser genomförd 
i livets alla förhållanden, de i sam
hället gynnade frivilligt avstående 
från sina förmånsrättigheter, social 
och ekonomisk utjämning, heder och 
rättrådighet i handel, näringar och 
människornas alla olika mellanhavan-
den, den ' individuella och nationella 
egoismen ersatta av nationellt och uni
versellt broderskap ! En mänsklighet 
dyrkande Gud och tjänande sin nästa! 
Inga sociala skrankor, allas lika rätt 
och människovärde, av rustning inåt 
och utåt ! 

Revolutionerande tankar alltså, vil
ka, omsatta i handling, skulle bringa 
samhället i den stora stöpskeden. 
Detta är dock en utsikt, för vilken 
man bävar tillbaka. Varför? Därför 
att man icke vet vad som skall fram
gå ur denna omvandlingsprocess — 
det utlovade tusenåriga riket eller dess 
diametrala motsats ! 

Men låt oss, om än under helt fria 
former, följa föredragshållarens tan
kegång. 

Är den sociala omvälvningen något 
som vi efter behag kunna undvika? 
Bära vi icke var och en av oss på en 
övertygelse, skräckfylld eller förhopp
ningsfull, allt efter vår ställning till 
saken att denna omvälvning1 är o-
frånkomlig, att den måste komma och 
förr eller senare skall komma? 

Varför icke .för en gångs, skull se 
denna fara i ögonen? Vad kunna vi 
resa till skydd däremot? Kunna de 
konservativa besvärja den genom att 
slå vakt om det bestående samhället? 
Kunna liberalerna med små demokra
tiska eftergifter förnöja de "efter den 
absoluta makten hungrande arbetare
massorna? Skola de besinnings fullare 
elementen inom dessa stanna vid mak
ten, när den en gång blivit deras? 
Skola de icke, så som vi sett vid alla 
revolutioner, trängas undan av ytter
lighetsmännen och omvälvningen slu
ta i kaos och blodig anarki? Och 
krigsmakten, i vilken man vant sig 
att se även ett medel till det inre lug
nets upprätthållande, utgör icke den 
en direkt fara därigenom att den all
tid är ett organ, över vilket de förfo
ga, som innehava makten, även de 
som usurperat den? 

Den stora sociala uppgörelsen är 
ofrånkomlig. Vad gå vi och våra ef
terkommande till mötes, om den skall 
taga form och färg av de känslör, 
som nu besjäla människorna, egois
men, guldhungern, misstron, hatet, 
hämnden, maktlystnaden ? 

Ryssland ger svaret ! 
Var finnes räddningen? 
Var finns den kraft som skall för

vandla egoismen till altruism, byta 
allas hat mot alla i broderskärlek, 
släcka hämndlystnaden, bereda rum 
för rättfärdigheten och den goda vil
jan människorna emellan? 

I kristendomen ! 

Icke i en död namnkristendom utan 

i en levande kristendom, där fruktan 

P R E N U M E R E R A  
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KVINNORNAS TIDNING 

genom att ringa upp tel. 18070 eller sänd 
ett brevkort med namn och adress till tid
ningens expedition, Vallgatan 27,Göteborg. Vi 
avhämta gärna prenumerationsavgiften vid 
översändandet av utkomna nummer. Till andra 

platser sändes tidningen pr post och mot postförskott. 

II  t  II  IIIIIIIII  MIHI IIIIII  Hlll l  II  II  I l l l i l l l l  II)  111111 • 1111 II  111111 II  111111111 II  II  I II  11 II  111111111 > 1111111111111 i l l  II  I II  11 II  IM t ) 111111111111111111 IUI II II  I III  II11111111 un, ( l  

o 

PRENUMERATIONSPRIS KR. 6 PR AR ! 

för Gud och kärleken till nästan äro 
de bärande krafterna. 

Ett av kristendomen genomsyrat 
samhälle är icke skyddat mot sociala 
omvälvningar, en social utjämning 
betingas tvärtom med nödvändighet 
av broderskapsprincipen, men det är 
skyddat mot just det som vi frukta: 
våldsamma omstörtningar, förföljelse, 
maktmissbruk, förtryck, blodsutgju
telse, skräckvälde. 

Även den icke religiöst sinnade 
skulle utan bävan se den kommande 
stora sociala uppgörelsen till mötes, 
om vissheten förefunnes, att den skul
le verkställas av människor, vilkas 
syftemål och handlingar besjälades av 
kristendomens anda. Alla de som med 
hemlig skräck tänka på, hur den värld 
skall gestalta sig, i vilken deras barn 
och efterkommande skola leva, skulle 
känna denna oro fullständigt stillad, 
om de med säkerhet visste, att kris-, 
tendomens anda i full utsträckning 
där skulle bliva rådande. 

Om jordens riken i sanning vore 
kristna församlingar med broderskär
leken icke blott som ett nationellt ut
an även som ett internationellt fak
tum skulle också svärden kunna om-
smidas till plogar, fästningarna rase
ras och gränserna läggas öppna. 

Det tusenåriga riket! Men endast 
en skön hägring. Ännu väntar värl-
4en på sin första i verklig mening 
kristna stat ! 

flockan nio. 
En morgonstudie. 

Det är morgon. 
Staden ligger frisk och utvilad i 

vårvinterljuset. Klockan har nyss sla
git halv 9. Gatorna äro nästan tom
ma, spårvagnarna rulla fram glest be
satta. Allting rör sig i det lugna tem
pot hos en vaknad, men ännu ej fullt 
morgnad stad. 

Snart blir tavlan, något livligare. 
Husen börja utsläppa de första mor
gonvandrarna —• den spridda ström
men av folk, som äro tidigt ute. Det 
är en ström f ör sig : soignerade gent
lemän, chefer eller souschefer, lärare, 
damer i en eller annan ledande ställ
ning eller damer som erhållit någon 
bättre reträttplats. Alla gå långsamt 
— säkert, njutande av morgonen med 
den tillfredsställda minen hos dem, 
som veta med sig att de hinna —- eller 
med lugnet hos dem som redan hun
nit allt. T. o. m. deras yttre, som 
företer korrektheten i en väl förbe
redd toalett, utstrålar en slags över
lägsenhet över situationen. 

I stillheten, som alltjämt vilar över 
staden, har dock småningom kommit 
en viss spänning. 

På kyrktornens urtavlor vandra de 
förgyllda visarna. Klockorna slå 
snart — en efter en i alla stadens 
kyrkor — kvarten till 9. Stadsbilden, 
nyss så fridfull, börjar märkbart för
vandlas. De långsamt promenerande 
öka ofrivilligt stegen, ' andra, som 
plötsligt ha tillkommit, sträcka ut med 
god fart. De mörka punkterna bli 
flera och flera . . . Men ännu är det 
relativ morgonstämning — frid. 

Och visarna gå däruppe — ta fem 
nya minuter — sex — sju . .. 

Då springa med ens alla dörrar upp 
och alla gardiner hissas som på en 
hemlig signal. Från alla hus och håll 
och kanter störta människor fram 
mot de stora huvudpassagerna in mot 
stadens hjärta. De välla fram som 

Begår «llild 

Kobbs 
Thé 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, telefon 8462 
Rekommenderas ! 

vårbäckar, gjutande sig samman i 
breda floder — komma rännande från 
stadshöjderna, som lappar från fjälls. 

Det klapprar och smäller av klac
kar — ett tusenstämmigt växande 
brus av marscherande fötters utväx-
ling i crescendo. Höga klackar, låga 
klackar, bruna, svarta och röda klac
kar trumma fram över gatstenarna. 
Armar svänga som väderkvarnsvin
gar utefttr sidorna för att öka far
ten. huvuden sträckas framåt... 

Den ene halvspringer förbi den an
dre för att hinna en främre plats i de 
långa, framåtilande leden. Oron ökas 
oavbrutet med varje minut. Vid myn
ningen till några huvudgator brister 
den rörliga vågen som en fyrverkeri-
pjäs — de mörka punkterna strös ut 
åt alla håll, jagande, halvspringande, 
smitande, väjande mellan fordon och 
bilar. För varje ny människovåg, 
som kastas fram mot mynningen, sän
das några dussin blickar ängsligt 
spörjande upp mot kyrktornets gyll
ne urtavla. 

Minutvisaren står rakt upp — 
klockan slår vilken sekund som helst 
9. Blickarna slungas alltmera febrilt 
mot höjden — mot den fatala gyllene 
metallbiten, som hotfullt pekar där
uppe på urtavlan. I somliga ögon 
läses spänning, i andra skräck, i alla 
oro. Livet tycks hänga på den obe
vekliga visaren — livet — uppehället. 

En och annan börjar springa. En 
dam knäpper nervöst upp sin hand
ske —• en herre sliter upp sin över
rock. Och stegen regna, regna,som 
hårda eller dova droppar över gatans 
stenar . . . 

Tornurets första slag klingar ut. 
En sprittning, en skälvning genomilar 
lik en elektrisk ström de brådskande 
leden, och hundratals blickar ryckas 
såsom magnetiskt upp mot urtavlan. 

Klockan slår 9 ! Varje slag viner 
som en pisksnärt över de framrusan
de leden. Hjärtan banka och pulsar 
hamra. Jakten på gatorna har nått 
sitt furioso. Man spänner hela sin 
viljekraft för den sista spurten — de 
sista sprången in genom en port — 
uppför en trappa — mot målet. 

Klockan har slagit ! Som genom 

ett trollslag stillnar allt av. Floderna 

äro borta — strömmarna uppslukade. 

Hären har marscherat förbi. På 
gatorna synes endast trossen — de 
försenade eller de som ännu icke 
skrivits in i rullorna, eller de som 
själva disponera sin tid. Och ingen 
av dem gör sig någon synnerlig bråd
ska. 

Klockan är 5 minuter över 9. 
Staden ligger avtystnad i dagens 

fulla ljus, från vilket morgonglansen 

redan vikit. 
Stal. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Måndag sista gången 

Orpheus i underjorden. 
Tisdag premiär 

Kärleken vaknar. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

JOKERN. 
IMya Teatern. 

Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rniinoiuti 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världen* största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Safed den vise och 

det sönderslagna 

ägget. 
"Jag hade en dag besök av en man, 

som berättade för mig, att han hade 
ett mycket häftigt lynne", skriver Sa
fed den vise i the Congregationalist. 

"Och han sade det på ett sätt, som 
han .själv trodde vara. ödmjukt, men 
som i verkligheten uttryckte en viss 
stolt självkänsla. 

Jag svarade honom då, att han var 
småsinnad och inskränkt också. 

Då blev han mycket uppretad och 
gav tydliga bevis för sitt påstående, 
att han hade ett svårt lynne. 

När han hade hållit på en stund 
med att låta mig få veta sin mening 
om mig, så bad jag honom vara tyst 
och sade : "Jag trodde dig, när du 
sade, att du var häftig och uppbru
sande, jag bad dig inte om några be
vis på det." 

Han svarade : "Du kommer ju och 
förolämpar mig. Ett häftigt lynne är 
inget bevis på inskränkthet, utan på 
en varm och ädelsinnad natur. Om 
jag också lätt fattar eld, så blir jag 
snart god igen och färdig att ge upp
rättelse och gottgöra." 

Vi hade detta samtal i trädgården, 
och jag lämnade honom för ett ögon
blick och gick bort till hönsgården ef
ter ett ägg. 

Sen kastade jag ägget mot spjäl-
staketet, så att det gick i trasor och 
stänkte ner staketet. 

Och så sade jag: "Du alar om gott-
görelse. Plocka ihop det där ägget 
helt igen i sitt skal, lägg så en höna 
på det och gör en ligghöna, en äkta 
Plymouth Rock, av'et. Sen kan du 
komma och tala med mig om att gott
göra det onda du gör med ditt dåliga 
lynne. Du drar ner alla dina vänner 
med dina ursinniga utbrott, och sen 
går du din väg och lämnar åt dem att 
försöka tvätta av sig all den smuts du 
stänkt över dem och att glömma dina 
oförnuftiga ord. Och du tror, att så
dant kan lyckas, och att du kan gott
göra! 

Den bästa gottgörelsen för ett dåligt 
lynne är att behålla det lynnet för sig 
själv." 

Han svarade : "Men du sa om mig 
att jag är inskränkt och småsinnad, 
och en sådan förolämpning tål jag in
te av någon människa." 

Du får allt tåla den en gång till 
av mig", sade jag. "Du är inskränkt. 
En uppbrusande människa är bara i 
stand att se en aida i sänder av en sak 
och kan inte hålla inne med sin hårda 
dom, tills hon fått veta hela sannin
gen. Och eftersom hon är både in-
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kraftlös och missmodig gör en 
SANOKAPSEL om dagen förvå
nande verkan. Kapslarne alstra $ 
snabbt nerv- och muskelkraft, 
energi och levnadsmod. Askar om jvj 

20 kapslar kr. 4:25 å alla £! 

Teaterspalten. 

Stora teatern i Göteborg nedläg* 
ger med föreställningen den 13 mars 
operetten »Orpheus i underjorden», 
och upptager i stället på program» 
met Edward Künnekes operett »Kärs 
leken vaknar» som har premiär den 

14. Iscensättningen verkställes av 
Arvid Petersen och dirigent är ka 
pellmästare Hafgren. De övriga pros 
grammen för säsongen bliva »Fly 
gande holländaren», »Micaréme», 
»Pajazzo», Schuberts operett »Jung 
fruburen» och Verdis »Trubaduren». 

Lorensbergsteatern och Nya teatern 
bibehålla tillsvidare sina dragande 
program, den förra »Jokern», vilken 

i sinom tid kommer att efterträdas 
av komedien »Riddar Blåskäggs åt 
tonde hustru», samt den senare »Bar 

ken Margareta», för vilken man ännu 

icke behövt utse någon efterträdare. 

Biografteatern Palladium i Götes 
borg ger innevarande vecka May 
Edingtons drama »Läppar som ljuga» 
Det är en kärlekshistoria, som talar 
starkt till känslan samtidigt med att 
den tillfredsställer även dem som av 
en film begära stark spänning. 

Olycklig ungdom. 
Gjorda undersökningar hava visat 

att den tyska arbetareklassens ung
dom kroppsligen och andligen försäm
rats under kriget. Den fyraåriga 
krigsperioden har tryckt sin kanske 
outplånliga stämpel på dessa 14—18-
åringar. De blevo undernärda, fingo 
bristfällig skolundervisning, voro un
der en för dem viktig utvecklingspe
riod berövade den faderliga tillsynen, 
hemföllo åt självsvåld och oarter. Man 
måste också räkna med den svåra 
själsliga påfrestning, som följde med 
krigs förhållandena, och vilken vida 
översteg deras krafter. 

I kroppsligt hänseende visar denna 
ungdom brist på styrka och uthållig
het. Särskilt synes enformigt arbete 
såsom fabriksarbete verka mera tröt
tande än förr. 

Den psykiska undermåligheten är 
måhända ännu mera framträdande. 
Dessa ungdomar visa en utpräglad 
motvilja mot allt tankearbete, äro o-
läraktiga, ointelligenta och synas full
ständigt sakna förmåga att tänka lo
giskt. Vad som intresserar dem och 
vad de hava smak för är spännande 
upplevelser, rafflande biografföre
ställningar och den sämsta lektyr. 

De medel, med vilka man hoppas 
kunna bringa denna olyckliga ung
dom hjälp, är i första hand kropps
övningar och sport, skrives till oss. 

TANKESPRAK. 
Det är nödvändigt att kunna både 

straffa och förlåta. 
* 

Den som straffar blir icke alltid 
fruktad, men den som icke straffar 
blir alltid föraktad. 

* 

Det är den största grymheten att 
skona de elaka. 

* 

Fruktan och svaghet komma män
niskan att ljuga. 

(Drottning Kristina av Sverige.) 

apotek och drogaffärer. 
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skränkt och barnslig, så blossar hon 
upp, som du ständigt gjort och gör. 
Smickra dig inte med att tro, att detta 
är tecken till en ädelsinnad naur. Jag 
har redan talat om för dig, vad detà'r 
tecken till." 

Så gick jag och hämtade trädgårds
sprutan och ämnade spola ägget från 
staketet. Men då tog han slangen ur 
handen på mig och spolade själv sta
ketet rent. Och så sade han : "Fast 
det inte står i min förmåga att produ
cera en Plymouth Rock-höna av det 
där ägget, så har det inte blivit helt 
och hållet bortkastat." 

Och jag är böjd för att tro, att han 
hade lärt sig något, som var värt off
ret av ett ägg. 

Ett ägg är i alla fall bara ett ägg. 
Och jag skulle ha lust att köpa en 

hel del av den sorten och lära andra 
män ooh somliga kvinnor samma 

läxa." 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Veckans viktigaste utrikespolitiska 
fråga har varit den regerhlgskris, var
av England hotats. Premiärministern 
Lloyd George gav tillkänna, att han 
hade för avsikt att träda tillbaka från 
sin post. Meddelandet kom som en 
fullständig överraskning för den; en
gelska allmänheten och_ framkallade 
oerhörd uppståndelse. — I det engel
ska politiska livet räknar.man egent
ligen endast med två partier, de kon7 
servativa och liberalerna, vilka täv
la med varandra om makten. Det li
berala partiet, vilket satt vid makten 
med Asquith som ledare och premiär
minister, sprängdes under kriget och 
dess högra flygel, som leddes av 
Lloyd George, anslöt sig till högern. 
Denna koalition fick majoritet i un
derhuset och ur densamma framgick, 
sedan Asquith störtats, den nya rege
ringen, vars medlemmar togos ur så
väl den konservativa som den liberala 
fraktionen. Lloyd George blev pre
miärminister. Koalitionen har under 
den senare tiden knakat i fogarne. 
Enigheten inom själva regeringen sy
nes hava varit god, men högerkret-
sarne ute i landet börja längta efter 
separation från liberalerna och efter 
de gamla rena politiska linjerna, då 
varje parti gick för sig. Skilsmässo-
plänerna hava emellertid tillsvidare 
skrinlagts, Lloyd George har återta
git sitt beslut om demissionering och 
låter frågan härom anstå tills tiden 
efter Genuamötet. 

Denna konferens öppnas den 10 
april och väntas bliva av lång varak
tighet. Den egentliga striden kom
mer att stå om Versaillesfredstrakta-
ten, dess ytterligare bekräftande eller 
desö revidering. De tyska tidningarne 
uttala en förhoppning, att Genuakon
ferensen skall bli "en negation av Ver
sailles". Härvid sätta de huvudsakli
gen sin lit till den nya italienska mi
nistären och dess fredsbenägenhet 
gent emot Tyskland. 

Frankrike fortsätter sin militära in-
ringning av nämnda land och söker 
genom Polen, som det har fullstän
digt i sin hand, anslutning till andra 
makter. Ett polskt-österrikiskt när
mande förberedes sålunda och Fin
land har mottagit ett polskt erbjudan
de om försvarsförbund närmast mot 
Ryssland. Vissa finska kretsar äro 
för saken, under det att man från 
andra håll gör gällande, att Finland 
därigenom skulle råka i beroende av 
Frankrike och förlora Tysklands sym
patier. I stället förordar man en ori
entering åt Sverige. 

Göteborgs^^^ 

Hvitvaruaffär 
S p e c i a l a f f ä r  
för Damunderkläder. 
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Alla våga öppet säga sin tanke — 
om de frånvarande. 

* 

Man kan säga mycket genom att 
— tiga. . 

Det lyckliga 
valet. 

Det var en av de där barska dagar
na. En rykande storm och snö i täta 
virvlande moln. 

En dörr slås upp och faller klingan 
de igen, och jag befinner mig i en 
tropisk region med varm stilla luft, 
mättad med blomdoft — ett jätte 
stort drivhuskomplex. Det är träd
gårdsflickan som skall intervjuas. 

Hon är en några år gammal bekant
skap. Hon kom en vår för att sätta 
fason på en förvildad trädgård och 
för att samtidigt undersöka, om den 
lust för trädgårdsyrket, som brann 
inom henne, var äkta eller endast ett 
hugskott. / 

Många tro, att trädgårdsskötsel är 
att gå och drömma i en örtagård, att 
njuta av dess blomsterprakt och, ord
nande, plocka bort ett vissnat blad här 
ett annat där, att binda samman skö
na buketter — 

Den här trädgårdsflickan prövade 
på annat ! 

Hon fick gripa till spade, hacka, 
kratta och skottkärra. Ryggen värk
te, det kom tjocka "trälar" i händer
na och "självsprickor", hyn blev röd
brun och solen svedde brännblåsor på 
örsnibbarne, hon fick krusbärs- och 
hallontaggar i fingertopparne, och det 
fanns även annat, som satte humöret 
på prov. Ogräset frodades och bredde 
ut sig och skatfamiljerna kommo från 
sina fredade bon i granngårdarnes 
vårdträd och intogo sin tidiga frukost 
i jordgubbslandets finaste kvarter, 
retsamt lämnande de sura syltbären i 
frecl o-c-h s-å v-i-d-a-r-e. 

Men hennes kärlek till trädgårds
yrket var absolut äkta. Hon knoga
de från tidiga morgonen till sena 
kvällen och när den kom längtade hon 
efter nästa dags morgon för arbetets 
skull — så underbart roligt var det ! 

När hösten bröt in, si&te hon sig 
som elev in i den stora .trädgårdsan
läggningen och sedan dess har hon 
levat i drivhus. 

Nu gick hon där ung och rosig, en 
urbild av , hälsan. Denna vackra 
blomstervärld var hennes. När hon 
visade dem, lyste hennes ögon och 
leendet vek icke från hennes mun. 

Sida vid sida lågo drivhusen där. 
Vårblommorna strålade i skärt, vitt, 
rött och lila — hyacinter och tulpa
ner, påsk- och pingstliljor, fuchsiorna 
stodo behängda med tunga blodrödö 
droppar, syrenerna doftade sommar, 
guldregnet höljdes av guldgula hän
gen, azaleorna bredde ut sina prakt-

Friberg & Andersson 
Inneh. Signe Friberg 
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fulla buketter, prunusbuskarne omgå-
vos av skära blomsterkjolar, kameli-
orna välvde sin röda blomstersky un
der drivhustaket och orkidéernas vin
gade blommor svävade i luften, fyl
lande den med sin sällsamma bedö
vande vällukt — 

Där ute dånade nordanstormen och 
snömolnen sänkte sig över drivhus
taken — 

Vi slutade vår vandring. 
— Och här är roligt att vara? 
Det är en vackert allvarlig blick i 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HANDSKKOMPANIET 15379 

Trädgårdsflickans ögon när hon sva
rar : 

— Det finns ingenting liknande! 
Och hon tillägger glatt : — Nu kan 

jag allting här. Jag reser ut för att 
lära mera och sedan köper jag mig en 
egen bit jord här 'hemma, bygger driv
hus och odlar blommor — tänk i hela 

mitt liv! Jag önskar jag finge hålla 
på med det i evighet ! 

Tänk att ha ett levnadsyrke sådant, 
att man går till varje dags arbete som 
till en fest, och vill fortsätta med i 
evighet ! 

Har ni valt ert med sådan omsorg? 
Somebody. 

Lilla Brita, som börjat i småbarns
skolan, frågade sin mamma, vid hem
komsten därifrån : "varför ska vi var
enda dag be om citron?" 

Lärarinnan hade lärt barnen en li
ten bön, däri orden "giv oss i tron" 
förekommo ! 

SMAKFULLA KRANSAR 

Tel. 4314. 
10365 

v# 
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att använda skarpa och frätande tvätt
medel. Tomtens välkända Tvättpulver 
är oskadligt för tvätten, men ger vid 

användning bästa resultat. 

Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av — e—. 

(11) 

Under tiden klädde sig Evelyn i 

flygande haisit, och inom några få 

minuter åkte de 'två framåt vägen 
mot Lingford — och mot slottet 

Lingf.ord ! Evelyn kunde icke undgå 
att påminna sig samtalet från da

gen förut, men hade icke mod att 

göra någon anmärkning eller fråga, 
så fullkomligt omedvetet och skuld
fritt var uttrycket i ansiktet fram

för henne. 
Då de snart skramlade upp för 

Storgatans ojämna stenläggning och 

stannade framför -apoteket i Ling
ford sade Evelyn: "Där finns nog 
föga utsikt att få vad ni önskar er. 
Mr Jones har alltid 'just sålt ut' allt 
vad man möjligtvis kan hitta på och 

fråga efter." 
Men så fort mademoiselle Exe 

kom in i rummet, såg hon genast och 

pekade på just det liniment hon 

menade. 
"Men, mademoiselle", utropade 

Evelyn, "detta var et?t av de allra 

första namnen vi gissade på." 
Men hon tillade ändå inte, att 

detta var ett så vanligt läkemedel, att 

mrs Merrington troligen hade två 

eller tre flaskor därav i sitt husapo

tek. 
"Ja, jag tror nog, att jag är dum

mare än vanligt i dag, sade mademoi

selle Exe stillsamt. Men ju mer Eve
lyn övertänkte allt det som hänt, des

to mera övertygad vart hon, att ma
demoiselle Exe var allt annat än dum. 

Där funnos två inkörsgrindar från 

landsvägen till den vidsträckta, ståt

liga parken, som omgav slottet Ling
ford. De körde in genom skogvaktar-

grinden, som låg närmast byn och 

när de åkte fram åt parkvägen, som 
ledde mer eller mindre i zig-zag upp 
till det högtbelägna slottet, utbredde 

sig framför dem en utsikt av säll
synt skönhe|t. Vågförmigt 'sänkte 

sig landskapet utanför parken, och 
ängar, småskog och jaktmarker upp
visade en provkarta på färger och 

schatteringar ; grått, lila, den skära 
rosenfärgen i det inre av en mussla, 

ängarnes vinterbruna färg, den löv-
täckta markens koppar, och då sol

strimmor eller skuggor gledo fram 

över landskapet växlade färgerna lik 

en opal. 
"Vilket förtjusande hem !" utropa

de mademoiselle Exe, och hennes 

ögon vilade menande på Evelyn. 

"Den andra vägen, som vi kommer 

att köra hem, är också vacker," sade 
Evelyn och rodnade. "Men den är 

vackrast på sommaren, den går ge
nom ekskog -hela vägen till de stora 

grindarne." 
Vid stora dörren stod Parry och 

hängde. Man såg genast, att han 

höll utkik. 
"Äntligen är ni här", ropade han 

glatt, Öppnade vagnsdörren och slog 

ned steget. 
"Ja, du kan verkligen säga 'äntli

gen'", sade Evelyn, "lätt var dett in

te. Var är nu greven?" 
"Jag vet inte säkert, men antagli

gen på tennisplatsen hos de andra." 
Och där funno de också mrs Cos

mo Fox med flera av de vänner hon 

uppräknat förra fredagen. De hade 

slagit sig ner där ute, som om det 

varit sommar. 

"Och det är sommar", ropade mrs 

Fox, som såg vacker och rosig ut i 

vit tennis-dräkt. Jag kallar det som

mar, när jag känner mig varm ute, 
vore det än december, och i juli och 

augusti ska' ni få se, att vi sitter och 

huttrar över en brasa. Vill du spela 
tennis, Evelyn? Eller mademoiselle? 

Parry ett par stolar och en filt. är du 

snäll ! Sir George påstår att mar
ken är fuktig. Nå, Evelyn, hur går 

det med balen ? Du har väl fått tag 

i Hawkins, hoppas jag? Jag räknar 
timmarne till tisdag kväll. Cosmo är 
ute med greveri ooh visar ägorna. 
Den gorillan kan inte spela tennis. 

— Ja, jag kommer." 
Mrs Cosmo Fox återvände till sin 

medspelare för att sluta partiet, och 
mademoiselle Exe och Evelyn pra

tade med Parry och de övriga åskå-
darne. Bredvid mademoiselle Exe 

satt en gammal änkegrevinna och ut
bredde sig över huru opassande ten

nis var : långa, okvinnliga steg, stäng
ningar på kroppen, hopp o. s. v. Ma

demoiselle Exe hörde hövligt på, och 
Evelyn smågrälade på Parry, som inte 
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Den nya gifter-

målsbalken. 
VII. 

Makarnes egendom. 
II. 

I fråga om' förvaltningsrätten stad
gar den nya giftermålsbalken (alltså 
för de nyare äktenskapen) att var
dera maken fullt självständigt för
valtar sin egendom, både den som är 
hans enskilda tillhörighet och den 
som utgör giftorättsgods. Detta se
nare måste dock vårdas så, att det 
ej minskas, andre maken till förfång, 
Bryter make mot detta stadgande 
kan den andre göra krav på en del
ning av giftorättsgodset samt ersätt
ning för den lidna förlusten. 

Det är icke nödvändigt att vardera 
maken förvaltar sin egendom. Denna 
rätt kan av ene maken överlämnas 
till den andre. Å andra sidan kan ett 
sådant uppdrag när som hälst åter 

kallas. 
För både de äldre och de nyare 

äktenskapen gäller, att make ej får 
avhända sig fast egendom, i vilken 
andre maken har giftorätt, liksom ej 
heller belasta den med inteckning för 
gäld utan andre makens skriftliga 
och bevittnade medgivande. 

Vidare får make ej utan andre 
makens samtycke avhända sig eller 
pantsätta lösören, i vilka denne har 
giftorätt och vilka ingå i det för ma 
karnes gemensamma begagnande av 
sedda bohaget eller utgöra andre 
makens nödiga arbetsredskap eller 
äro avsedda för barnens personliga 

bruk. 
Från dessa stadganden finnes ett 

undantag. Om ene maken utan skäl 
nekar den andre maken rätt att av 
yttra, inteckna eller pantsätta sitt 
giftorättsgods kan denne hänskjuta 
frågan till vederbörande domstol i och 

för avgörande. 
De iför de nya äktenskapen av 

givna reglerna för makarnes egen 
domsförhållanden gälla i sin helhet 
även för de äldre äktenskap, där de 
båda makarne vunnit boskillnad eller 
hemskillnad samt även i fråga om 

dem där makarne före vigseln ge
nom äktenskapsförord överenskom
mit, att all deras egendom skall vara 
enskild med rätt för hustrun att själv 
förvalta sin egendom. 

Vidare är att märka att hustrun 
inom äldre äktenskap själv äger att 
råda över all egendom som efter den 

jan. 1921 tillfaller henne i arv, 
gåva eller genom testamente samt 
även över avkastningen därgv. Sam
ma förvaltningsrätt kan hon erhålla 
jämväl över enskild egendom, som 
tillfallit henne före den angivna tid
punkten, om hon och hennes make 
genom äktenskapsförord därom över
enskomma. Denna möjlighet har 
särskilt öppnats för de äldre äkten 

skapen. 
Med hänsyn till makarnes skulder 

stadgar lagen för de nya äktenska

pen : 
Envar av makarne svare med sitt 

giftorättsgods och sin enskilda egen
dom för den gäld han gjort före äk
tenskapet eller under dess bestånd." 

Här svarar sålunda var och en för 
Ett undantag gives dock. För 

/s: s- ^ s: K  Ä  s s s 

Till Sveriges Kvinnor! 
Giv "h o n o m" ett 
gott råd, att använda 

WILKES 
HATTAR 
O b s !  G a r a n t i m ä r k e  
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:V: 85 Si ät :V: S: S: :S :V: S: =.« 

w 

sig. 
den skuld den ene maken gjort för 
den dagliga hushållningen eller bar
nens uppfostran och verkligt behov 
därför förelegat, är även andre ma
ken betalningsskyldig. 

För de skulder makarne gemen
samt gjort under äktenskapet svara 
de "en för bägge och bägge för en" 
Fordringsägaren kan alltså utkräva 
hela sin fordran av vilkendera maken 
som hälst. Den make som betalat 
skulden, har sedan rätt att avfordra 
den andre maken hälften av beloppet. 

(Forts, i nästa nummer.) 

Varför dör 
kärleken?" 

(Till diskussionen i denna fråga.) 

Ett omen. 
När prinsessan Mary av England i 

dagarne firat sitt bröllop med en man 
av icke kungligt 'blod, kan det vara 
av intresse att minnas en liten episod 
vid föräldrarnes kröningsfest i West
minster Abbey. Prinsessan var då c :a 
14 år och klädd i en vit kort klän 
ning, men med hermelinsmanteln 
över axlarne och furstinnekronan på 
det unga huvudet skred hon vid kron
prinsens sida framåt den mattbelagda 
gången mot deras platser i koret. Men 
plötsligt fastnade klacken i någon o-
jämnhet; ett slingrande steg framåt 
för att återvinna jämvikten och — 
kronan rullade framåt gången. Prin
sen av Wales, som hövlig gentleman, 
skulle just <rusa efter systerns dansan
de krona, men hindrades genom ett 
vördsamt men fast grepp i axeln utav 
den uppvaktande officeren från att 
begå denna oförsiktighet. Tänk om 
hans — tronföljarens krona också 
trillat av ! Hennes krona placerades 
åter på det ljuslockiga flickhuvudet, 
men en susande viskning gick genom 
de tätt packade leden av pärer och 
deras gemåler — ett- omen ! ett omen ! 
Nu har prinsessan Mary själv löst 
detta "omen" på det lyckligaste sätt. 
Furstekronan har avlagts för en gre
vekrona och måtte kungadottern bli 
lycklig som Viscountess Lascalles. 

För undertecknad verkar det, som 
om det alltför tidiga äktenskapet vore 
en av anledningarna. 

De bägge kontrahenterna mötas i 
sm ungdoms vår. 

Hon tilltalar honom genom sitt gla
da sprudlande sätt — och kanske ofta 
genom sitt vackra yttre. Att hon är 
niera djupgående, är kvick och intelli
gent "är en behaglig krydda". Allt
nog han beundrar, ja nästan avgudar 
henne. "Hon eller ingen !" 

Han tilltalar henne genom sitt stili
ga, manliga utseende. Att han inte 
har någon hjärna, och knappast något 
hjärta, det märker hon just inte. 
Kommer det fram något misshagligt 
under förlovningstiden, så överses det 
så gärna med. "Det skall jag nôg ta 
•bort, når vi bli gifta '. Hon litar på 
sin makt. Och kärleken överskyler 
allt. "De äro ju så lyckliga som få! 
De ha säkert inte.låtit det 'psykologis 
ka ögonblicket' gå förlorat !" 

De gifta sig — ett idealäktenskap. 
— små "förtjusande" pratstun

der efter middagarna — allt är lycka 
och solsken. 

Då ett par år ha förflutit bli prat
stunderna efter middagen tråkiga, ty 
de äro uttröttade på ämnet: Kärlek 
Något annat ha de inte att säga var
andra. De gå omkring i sitt vackra 
hem, som två för varandra främman 
de varelser. De anstränga sig att fin 
na något förlösande samtalsämne vic 
måltiderna, men det är som orden 
klibbade fast vid tungan. Det är 
grått och kallt — solen och värmen 
äro borta. Mannen längtar ut till kam 
rater — men hustrun får vara hem
ma och sköta sitt. 

Han nästan hatar denna kvinna 
som kom emot honom, just när han 
skulle träda ut i livet. — Och som 
han då trodde "var den enda kvinnan 
i världen". 

Hon känner att denne man är in 
ge: ting för henne. De stötestenar 
hon fann under förlovningstiden ha 
under äktenskapet växt till oöverkom
liga berg. Tankeutbyte med denne 
man är uteslutet, och han föredrar 
bridge och punsch framför sång och 
musik, -som på honom verka som ovä 

sen. 
Skulle dessa två människor via 

mognare ålder dragits till varandra 
— • Knappast! — De hade nog haft så 
olika mål och intressen, att de utan 
skeppsbrott passerat varandra. 

Detta är en synpunkt, men det 
finns många, många fler. 

Veni Vidi 

FisK-
halkn 

Grönsukstorget 

rekommenderar sina 1:ma varor både 
färskvattens- som saltsjöfisk. Rökt 
lax & konserver till billigaste priser. 
Varorna hemsändas. Ring tel. 5436 5438 

Filial Bazar Alliance. Tel. 15324 

Kvinnor i ens 
överhuse 

elska 

Yllevaror 
direkt från tillverkning 

AXELSCHAL, 175 cm. lång, 50 cm. bred, 
(fransad) kr. 8.60. 

DAMSTRUMPOR, kamgarn, kr. 2.50-2.75 
MANSSTRUMPOR, » kr. l.oo 
Garn och färgprov på begäran. 

Order emottages tacksamt adr. HEDVIG 
HOFFMAN, K in na, ( Vestergötland) 

• • • ••••• 

De engelska kvinnorna, vilka ge
nom rösträttsreformen 1919 fingo 
rösträtt och valbarhet till underhuset, 
hava nu också hållit sitt inträde i över
huset, där icke mindre än 24 kvinnor 
omedelbart komma att taga säte. Kra
vet härom restes av viscountess 
Rhondda, dotter till framlidne lord 
Rhondda. Hon begärde att i egenskap 
av "peeress in her own right" och i 
kraft av 1919 års lag, som bestämmer 
att kön icke får utestänga någon från 
offentliga värv, skulle få intaga den 
efter fadern ärvda platsen i överhu
set. Kravet godkändes. Ytterligare 
23 "peeresses in their own right" ha
va av samma grunder erhållit leda-
motskap av överhuset, som med upp
riktig ledsnad hälsat den kvinnliga 

invasionen. 

3ßda Gramer 
Parfym-zri • Tvål * Bijouteri 

Galanter i-Affär 
57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikstel.4711 

Från Ystad till Haparanda 
användes 

I en bierlokal i Hamburg inträdde 
en amerikan och begärde ett glas 
pilsner. Denna serverades och glaset 
stod på den vanliga tjocka pappers
brickan, som var alldeles ny. Efter 
en stund rekvirerade han ännu ett 
glas, och då kyparen som icke såg till 
pappersbrickan trodde sig ha glömt 
lägga fram den, hämtade han en ny, 
med en mumlad ursäkt. Efter ännu 
en stund rekvirerade amerikanen än
nu ett glas bier, "men den här gången 

utan kex!1" 

Göteborgs sjukstuga fö 
övre Norrland. 

På uppmaning av biskop Bergqvist 
och en del norrländska riksdagsmän 

igångsatte på sin tid grevinnan v. 
Eckermann, ordf. i Sveriges moderata 
kvinnoförbund, ett energiskt arbete 
bland kvinnor inom och utanför detta 
förbund för upprättandet av sjuk« 

stugor och härbärgen med vid dem 
anställda sjuksköterskor i de av det 

allmänna försummade ödebygderna 

i övre Norrland. 
Även Göteborgs kvinnor hava läm« 

nat sin intresserade medverkan i detta 
arbete. För medel, som av dem in* 
samlats, kommer nu en sjukstuga att 
uppföras i Arjeploug, ett av de vid« 

sträcktaste kyrkbydistrikten där uppe 
och ännu i saknad av apotek, sjuks 
vårdsinrättning, läkare och sjukskö= 

terska. Bygget skall taga sin början 
redan i vår. Röda Korsets Göte* 

borgsavdelning har till den blivande 
sjukstugan skänkt femton sängar med 
fullständig utredning och sjukvårds« 

Plagg-
De medel, som finnas disponibla 

för sjukstugan äro icke tillfyllest, var« 

före man, för att stärka kassan, äm« 

nar giva en konsert i Annedals kyrka 
i Göteborg den 19 mars kl. 7 e. m. 

Alla bidrag till sjukstugan, kläder, 
linnevaror, husgerådsartiklar o. d., 

mottagas med tacksamhet och kunna 

lämnas till Fröken Helene Bonnier, 
Avenyen 6, Göteborg, tel. 3484. 

\ YVYsTVAL. I • 
• Säljes i varje välsorterad • 
S parfym- och herrekiperingsaffär. 
• à 
Ï Osterlin & Ulriksson, ; 
• Kem,-tekn. Fabrik, Ystad. S 

KLADNINGAR 
i gabardin, cheviot, taft 
till enormt billiga priser. 

KON FIRM ATIONS-
K L Ä D N I N G A R  
efter mått, från 20 kr. 

BESTÄLLNINGAR 
av dräkter, kappor, 
klädningar utföres 
omsorgsfullt och billigt. 

H. AXMACHER, Syatelier 
S. Larmgatan 11 :: Telefon 15516 

Det är flera människor som äro 
olyckliga på grund av bristande över 
flöd än på grund av ett knappt dag
ligt bröd. 

y 

Ni kan vara säker på att Zelos 
Aluminiumplåts" är fritt från syror 
och andra för händerna eller metallen frä
tande beståndsdelar. 

Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 

Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 
oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 
stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson 
15 3(orsgaiait 15 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

R E K O M M E N D E R A S .  

Extra Prima Press- och Droppäkta 

Damkläde 
i ett flertal moderna färger 
utsäljes billigt direkt frånjager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER, 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2 dra vån, 
Öppet 8—7. 

Elsa, tre år, reser i sovkupé för 
första gången, och den ovanliga situ
ationen gör henne orolig, och trots 
alla tröstande försäkringar att mam
ma och pappa äro där, och att en 
skyddsängel vakar över henne hörde 
man alltjämt en liten gäll barnröst; 

"Är pappa där?" 
"Ja, min lilla tös, sov nu gott." 
Efter några minuter : "är mamma 

också där?" 
"Ja, Elsa lilla, men nu skall du so

va." 
Och så fortgick det vidare en god 

stund. 
Då hördes plötsligt ur grannkupén 

en dundrande stämma: "Ja, för tusan, 
vi ä' här allesammans, pappa och 
mamma och bröder och systrar och 

farbröder och fastrar." 
Ett ögonblick teg Etsa och så kom 

det lågmält : 
"Mamma." 
"Ja, mitt barn." 
"Var det min skyddsängel?" 

Ett kosteligt remedium. 
Den gamle medicine professorn 

Palmberg talar i sin "Svenske örte
krans (som utkom under Karl XI :s 
tid) om "Björken", dess kraft och 
"verkande". Efter att ha skildrat 
björklövens skapnad, björkens ved 
samt björken såsom växt jämte björk
savens gagn mot klåda, gulsot, fin
gersår m. m., yttrar han följande: 
"Ett kosteligt Remedium finner man 
av detta Träds Kvistar, emot Olydi
ge, Olåtige och Varnartuge Barn, om 
man smörjer them Morgon, Middagh 
och Affton, effter som the betarfva 
till, mer eller mindre medh samma 
Kvistar som äro mjuke och friske, 
thet gör them heel, fixa och Snälla, 
ä-hr proiberadt på många tusinde ooh 
vist befunnet." 

och BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

Ni önskar er guld. Hämta det, det 
finns överallt ! Vilka är det som nu 
är-o världens rika? De som för fem
tio år sedan voro barfotalassar utan 
ett öre på fickan. 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
03S.! Prima varor. Billiga priser. 

Redbar behandling. 

hade greven färdig på en presentér-
tallrik. Endast för hans skull hade 
hon kommit till Lingford, och nu 
skulle hon icke ens få se honom. 

"Vi få väl nu ge oss av", sade 
Evelyn i nedstämd ton. 

"Tror du att hästarne ha' vilat nog 
redan?" undrade mademoiselle Exe. 

"Har du lust att gå genom parken 
till grinden?" frågade Parry, inspire
rad av sin önskan att uppskjuta av
skedet så länge som möjligt. "Och 
vagnen kan komma efter, och så kan 
ni stiga i vid grinden." 

Evelyn tackade. 
"Jag tycker mr Lethbridge's idé är 

utmärkt", sade mademoiselle Exe. 
Du har inte alls haft någon prome

nad i dag, kära Evelyn." 
Och så togo de avsked. De hade 

icke gått långt på en liten slingrande 
parkstig, nu belyst av rödgula sneda 
strålknippen från en solig västerhim-
mel, silande genom bladlösa grenar, 
då de mötte mr Cosmo Fox -— en

sam. 
"Var har du gjort av greven?" 

frågade Parry; "Evelyn håller på att 
dö av längtan att få se honom." 

"Avundsvärda man!" sade mr Fox. 

"Er smickrande önskan kommer nog 
att uppfyllas litet längre fram, kära 
Evelyn. Jag lämnade honom att sluta 
sin cigarr nere vid grandungen. Och 
Parry skall presentera honom för er? 
Det kallar jag överdrivet generöst! 
Har Parry redan berättat för er, att 
greven är änkling och omätligt rik?" 

"Ja, det kan minsann behövas", 
sade Parry, då mr Fox fortsatt sin 
väg. "Om någon skall kunna be
sluta sig för att gifta sig med ho
nom". 

"Jag hör inte ens på, vad du säger 
om honom", sade Evelyn, "du är så 
fördomsifull. Är det inte dumt ma
demoiselle? Var i all världen har 
hon tagit vägen?" 

De sågo sig tillbaka, och hon var 
ett litet stycke bakom dem, stod böjd, 
som o.m hon hölle på att binda sitt 

skoband. 
"Hör du, Parry",, sade Evelyn, "du 

skall vara litet försiktig med vad du 
säger om greven, när mademoiselle 
hör det, för ..." 

"Där är han", sade Parry. 
Och där var han! Han kom rakt 

emot dem; mittelfiguren i ett långt 
perspektiv av sammanslingrade blad

lösa grenar och solstrålar. Han rö
kade och gick med ögonen tankfullt 
fästade på marken, så att han icke 
såg dem. Evelyn hann endast med 
att få ett kort intryck av ett mycket 
mörkt, frånstötande ansikte, som 
tycktes sammansatt av olika typer ; ett 
ansikte med långskurna österländska 
ögon loch en framträdande djurisk 
underkäke — då han helt plötsligt, 
som om han lydde en hastig impuls, 
och synbart okunnig om deras när
varo, vred skarpt åt vänster och 
gick raskt nedåt en liten sidostig. 

"Nej, vet du Parry", ropade Eve
lyn förargad, "detta kan man verk
ligen kalla otur." 

"Hur i all världen kunde jag rå 
för det?" försvarade sig Parry, men 
Evelyn, som vände sig om iför att 
svara, förstummades vid åsynen av 
mademoiselle Exe tätt bakom dem. 
Hennes ansikte var dödsblekt, med 
den tunga hly,färg, som man endast 
finner hos sådan hy som hennes. 

"För guds skull, mademoiselle, är 
ni sjuk?" utropade Evelyn. 

"Nej, nej, ingenting farligt, endast 
en smula hjärtkramp"; sade made
moiselle Exe med en svag röst, och 

händerna tryckta mot bröstet under 
hennes veckrika kapjpa. 

"Tag min arm", sade Parry. 
Mademoiselle Exe avböjde, men då 

de båda voro enträgna, så emottog 
hon till slut det erbjudna stödet. 
Långsamt skredo de framåt, och det 
undgick icke Evelyns vakna öga, att 
mademoiselle Exe kastade en hastig 
ivrig blick nedåt stigen, där greven 
försvunnit. 

Den erfarna, lilla romanläserskan 
hade redan sin dom färdig: 

"Där finns inte det ringaste tvivel 
att mademoiselle är kär i greven." 

Evelyn bäd q yvdes ooh var glad 
över den upptäckt hon gjort. I dik
ten hade hon lärt känna mången ro
man, men en riktig roman i verkliga 
livet, och som utspelades sådär fram
för hennes egna ögon, var något helt 
annat, och en erfarenhet lika ny som 
förtrollande. Hennes högsta önskan 
var nu att få veta något om det för
flutna, för att kunna mer intelligent 
följa ooh bedöma det närvarande, som 
upprullade sig för henne likt ett le
vande drama. Hon bara längtade ef
ter att få ett ostört samtal med hjält
innan själv. Men därtill fanns för 

Dagen närvarande ingen möjlighet. 
efter, baldagen, var en dag av vil
daste virrvarr och brådska. 1 hela 
grannskapet var det en oskriven lag, 
att man icke kunde bjuda någon av 
umgänget på något utan att bjuda 
alla. Det var egentligen ett odräg
ligt tingens tillstånd, och resultatet 
var att man undvek att göra bjudnin
gar, men Merring-tons var ett gäst
fritt hus, -och när där nu skulle bli 
bal, så fick det lov vara en riktig 
bal, och alla måste bjudas. En del 
folk uttalade sig skarpt över mrs 
Merrington, som ställde till bal i fas
tan, men deras religiösa övertygelse 
var icke stark nog att förbjuda dem 
antaga inbjudningen. Mr och mrs 
Barnes kommo emellertid inte, och 
mrs Barnes skrev ett postsciptum till 
sitt svar på bjudningen, ett post-
scripum, som hon i kommande dagar 
ofta triumferande citerade, vari hon 
uttryckte ett allvarligt hopp, att detta 
direkta vanhelgande av den heligaste 
tidpunkt icke måtte medföra någon 
särskild fruktansvärd straffdom för 
huset och dess invånare. Icke desto 
mindre hade "kyrkan" visat sitt gil
lande därigenom att mr Golding lovat 

Det storslagna prinsessbröllopet i 
London illustreras på ett enastående briljant 
sätt i veckans n:r av HVAR 8 DAG med ett 
stort antal särskilt för HVAR 8 DAGS räk
ning tagna originalfotografier från den 
praktfulla bröllopsfesten. Det innehållsrika 
häftet bjuder därjämte på ett flertal aktuella 
porträtt och bilder till den in- och utländska 
dagskrönikan, ett bidrag till John Ericsson
minnet m. m. Dessutom må nämnas några 
för HVAR 8 DAG skrifna svenska noveller 
av Fredrik Persson, Maj Hitdman m. fl-

Platsannonser 
införas för 10 öre ordet i båda upplagorna 
av Norrlandsposten, Getle. Minsta annons
pris kr. 1,50. Frimärken mottagas i likvid. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

komma, ehuru han hatade dans, och 
icke kunde dansa ett steg, men han 
ville visa mr Barnes ooh ännu mer 
mrs Barnes, att han satte sig vida 
över sådana där påviska och omodär-
na seder och bruk, som att .hålla fas
tan. I samma mån som inbjudnin
garna mångdubblades växte även för
beredelserna, och tisdag morgon fa»n 

ännu tusen ting ogjorda. För att gora 

saken värre för mrs Merrington, vl~ 
sade det sig, att- Winifred var sämre 
och måste hållas i säng. Modern kän
de sig frestad att uppskjuta balen för 

att kunna ägna sig åt den lilla, nien 

mademoiselle Ex-e gav sina äldre ele 
ver en fridag och anställde sig själv 
som Winifreds sjuksköterska under 

större delen av dagen. 
(Forts, i nästa n:r.) 

' l;>r -
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Tanke, vilja, minne —. 
Hos riksdagskvinnorna. 
Kontorsarbetet (manliga och kvinnl. 

arbetsmetoder). 
Fallet Tingley. 
»Jag vredgas ej.» 
Misstanken (novell). 
En spiritistisk seance. 
? 

Teater. 
Nödhjälpskassan för kvinnl. hand-

hande i Göteborg. 
Utlandskrönika. 
Följetong m. m. 

Riksdagen. 
Det av regeringen för riksdagen 

framlagda förslaget till handelsavtal 
med Ryssland har icke funnit någon 
god press, om man bortser från de 
socialdemokratiska tidningarne av 
alla schatteringar. Där avspeglar sig 
en nästan naiv tillit till sovjetrege
ring-ens redbarhet och ädla avsikter, 
rnom den övriga pressen synes man 
vara fullständigt ense om att försla
get av riksdagen bör förkastas eller 
radikalt omformas. 

Faller förslaget, torde regeringen 
komma att avgå. 

Ett annat ärende, som riksdagen 
skall upptaga till behandling och som 
kan komma att föranleda ministärens 

. avgång, är arbetslöshetsfrågan. 
Den starka påtryckningen från ar

betarehåll har förmått regeringen att 
slå in på en arbetslöshetspolitik, som 
riksdagens borgerliga partier liksom 
även bönderna på grund av de eko
nomiska konsekvenserna icke kunna 
^illa. 

I de direktiv, som statsmakterna ti
digare givit arbetslöshetskömmissio-
nen, ingår som en grundbestämmelse 
att endast ofrivillig arbetslöshet be
rättigar till nödhjälpsarbete eller un
derstöd. Den som nekar att mottaga 
ett skäligt avlönat arbete avstänges 
från hjälp. 

Denna princip är sund, men den 
gillas icke under alla förhållanden av 
arbetarne. Den kan nämligen komma 
i konflikt med arbetarnes solidaritets
känsla. En arbetsplats kan t. ex. av 
ett eller annat skäl vara förklarad i 
blockad, d. v. s. varje arbetare är en
ligt fackföreningslagen förbjuden att 
•>öka eller taga emot arbete på denna 
plats, så länge blockaden upprätthål-
!es. Ett brott häremot gör arbetaren 
ärelös inom sin klass och föremål för 
det mest oförsonliga hat. Arbetarne 
begära nu, att de skola vara berätti
gade att erhålla arbetslöshetshjälp 
även om de neka att mottaga till buds 
stående arbete, ' som skulle tvinga 
dem att bryta mot klassolidariteten. 

Regeringen har förklarat sig god
känna denna princip. Vid konflikter 

• av ifrågavarande art skola arbetarne 
trån understödskommissionen kunna 
'ädja till regeringen. 

Por denna sin arbetslöshetspolitik 
k<ln den sittande socialdemokratiska 
regeringen med visshet icke påräkna 
>tod hos riksdagens majoritet, kon
servative, liberaler och bondeförbun-
dare. 

S. A. 

Riksdagskvinnornas jungfrutal. 

Lördagen den 11 mars var en be
märkelsedag i vår riksdag. Under 
många och långa timmar var den e-
mellertid endast en tröttsam dag.. 
Från kl. 11 hade man hållit på med 
en del segslitna frågor och slutligen 
förnams ett missnöjt mummel för 
varje gång en ny talare anmälde sig. 

Men -då — när tiden skridit långt 
fram på eftermiddagen — inträffade 
något. Ett nytt ärende togs upp, och 
en kvinna gick fram till talarstolen. 
Kammarens ledamöter skockade sig 
icke omkring henne, som de ibland 
göra kring den som har ordet, men 
det behövdes inte heller: hennes stäm
ma, fastän visst inte stark, hördes 
ändå överallt i, den stora salen. Där 
blev nämligen så stilla, att säkerligen 
aldrig en sådan tystnad rått i någon 
av riksdagens kammare —- ett värdigt 
hälsande av det nya i tilldragelsen. 

Hr Wahl, socialdemokrat, i första 
och fru Agda Östlund, socialdemo
krat, i andra kammaren, hade motio 
neråt om vidtagande av åtgärder för 
beredande av lämpligt arbete åt tuber
kulossjuka konvalescenter. Andra 
kammarens tillfälliga utskott hade ut
talat -sin livliga sympati med motio
nens syfte men avstyrkt den, emedan 
Nationalföreningen mot tuberkulos är 
sysselsatt med en utredning i frågan 
och denna väntas snart vara färdig. 
Fru Östlund, som själv är medlem av 
detta utskott, hade ej velat reservera 
sig, då en ny utredning endast kunde 
fördröja frågan. Hon drog nu fram 
utskottets starkt tillstyrkande skäl för 
des-sa övergångsanstalter för lungsju
ka, innan de från sanatoriet träda ut 
i livet igen, och i deras namn vädjade 
hon till regeringen att så snart utred
ningen gjorts ta hand om saken. Det 
klara anförandet, i vilket inte fanns 
en -onödig mening, väckte synbarligen 
att varmt bifall, träffande har det ytt
rats därom, att "man märkte kvinnan 
bakom ordet". 

Det tycks som om riksdagstalarin-
norna nu fått luft under vingarna, i 
dag ha ännu två av -dem hållit sina 
jungfrutal. 

I debatten i andra kammaren med 
anledning av hr Os-bergs interpella 
tion om landsbygdens avfolkning, ytt 
rade sig, sedan en -del talare haft or
det, fröken Tamm, liberal, vilken som 
bekant själv sköter -sitt fäderneärvda 
jordagods. Hennes tal åhördes med 
stor uppmärksamhet. På några plat
ser, sade talarinnan, kan ett stort 
jordbruk vara förmånligt, på andra 
inte, sådant beror på läge, jordmån 
och andra förhållanden. En del jord
bruk finnas, som äro för stora för att 
alla dess möjligheter skola kunna tas 
tillvara, och jordägarna borde själva 
pröva denna sak. På så sätt skulle 
jord bli tillgänglig för svenska hem. 
Det är ovärdigt vårt svenska jord
bruk, att lantarbetarna inte ha ut
sikt till en bättre framtid. Lantarbe
tarebefattningarna borde vara en 
gradpassering till egna jordbruk. Ar
betsgivarna och arbetarna inom jord
bruket borde ordna detta genom sina 
organisationer. 

1 samma kammare förekom senare 
behandlingen av hr Wagnssons, so
cialdemokrat, motion om skrivelse till 
k. m :t om avskaffande av biskops och 
konsistoriums överinseende över de 
allmänna läroverken och folkskolese
minarierna. Kammarens första till-

LIKA LON. 
För Kvinnornas Tidning av Trafikassistent Anna Westergaard. 

Slutartikel. 
När de danska kvinnorna, kvinno

organisationernas ledare och hela den 
kvinnliga tjänstemannakåren enstäm
migt och energiskt krävde likalöns-
principe-ns genomförande utan någ
ra som hälst förbehåll eller undantag, 
när de kvinnliga tjänstemännen icke 
kunde nöja sig endast med en löne 
förbättring, hade det sin grund i en 
klar uppfattning av det orättfärdiga 
och oförnuftiga i systemet "Lön efter 
kön" och en känsla av att det i -detta 
system ligger en sårande ringaktning 
för kvinnornas insats i arbetslivet. 
Härtill kom en känsla av att denna 
undervärdering i fråga om lönen ock
så, om än utan skäl, undergrävde 
kvinnornas egen självtillit liksom 
även den — manliga överordnades 
tillit till deras arbetsduglighet. I all
männa uppfattningen är ju lönen ett 
uttryck för det värde man tillmäter 
ett utfört arbete. Den högre lönen 
•hör i allmänhet inom alla områden 
till det värdefullare arbetet och -den 
låga lönen till det arbete, som värde
ras lägre. Genom den lägre betal
ningen för kvinnornas arbete uppstår 
den situationen att man, i stort sett, 
värderar varje kvinnas arbete lägre 
än varje mans, den dugligaste -kvin
nas lägre än den odugligaste mans. 
Och för svaga hjärnor ligger det nä
ra till hands att i detta förhållande, 
undervärderingen i lönehänseende av 
kvinnornas arbete, se ett bevis för att 
deras arbete verkligen är av sämre 
beskaffenhet än männens. Vad en så
dan skev uppfattning betyder fingo 
kvinnorna inom den danska statstjän
sten dyrt erfara. Det tog sjuttio år, 
under vilka de praktiskt taget sakna
de möjlighet att avancera, innan de, 
trots sin ständigt växande numerär, 
trots, sitt duktiga och plikttrogna ar
bete, lyckades få likalönsprincipen 
erkänd -och antagen. Detta har dock 
nu blivit verklighet. • 

I detta sammanhang vill jag fästa 
uppmärksamheten på att vi här i Dan
mark förskonats från det för kvin
norna så ödesdigra och sårande upp
rättandet av särskilda avancemang
befattningar för kvinnor, varigenom 
de särskilt dugliga kvinnor, vilka 
avancera till dessa få befattningar, 
komma att framstå som ett slags 
"överordnad underklass". 

Alla de i denna artikelserie om
nämnda förhållandena hava medfört 
att det för de kvinnor, som här i 
Danmark ledde arbetet för lika-lönen 
aldrig blev en penningfråga utan att 
de i stället utfingo från den syn
punkten att det för kvinnorna var en 
äresak att få en rättvis värdering av 
kvinnoarbetet fastslagen. 

Härtill -kom att de kvinnor som 
ledde denna rörelse gjorde likalöns-
principens antagande till en politisk 
fråga. 

fälliga utskott hade tillstyrkt motio
nen. Sedan en talare yttrat sig mot 
och en annan f'ör motionen, talade 
fröken Berta Wellin, höger, mot den
samma. Den innehöll icke något po
sitivt uppslag och den skulle avskaffa 
en praktisk kontroll utan att -man 
visste, vad som skulle sättas i stället. 

H. S .  

Kvinnorna kunde 1918 för första 
gången taga i bruk sin år 1915 för
värvade politiska rösträtt och de gjor
de nu gällande, att de som en natur
lig konsekvens av detta politiska lika
berättigande och i kraft av den med
bestämmanderätt man därmed tiller
känt dem i deras egna angelägenheter 
också fordrade, att man icke skulle 
försöka att socialt och ekonomiskt 
hålla dem nere som ett slags 2 :dra 
klassens medborgare utan att man, 
även med hänsyn till lön för utfört 
arbete, måtte likställa kvinnor och 
män inför lagen och även giva kvin
norna rätt till tävlan på lika villkor. 

Dessa åsikter framfördes och för
fäktades i dagspressen, på offentliga 
möten, genom hänvändelse till alla 
kvinnliga och mera betydande manli
ga riksdagsledamöter m. fl. och det 
slutliga resultatet blev att icke en en
da medlem av den danska riksdagen 
vid ärendets avgörande röstade emot 
likalönsprincipen ! 

Den strid som år 1919 utkampades 
här i landet för likalönen krävde tre 
ting av kvinnorna — nämligen energi, 
energi och åter energi. -— Detta gäll
de icke blott för den enda kvinnliga 
kommittéledamoten, som med endast 
några få likatänkande inom kommis
sionen kämpade modigt och skickligt 
för principen och även till sist lycka
des vinna kommitténs flertal för dess 
erkännande, utan även för de kvin
nor som ledde den politiska sidan av 
saken och som på möten och i pressen 
gent emot den stora allmänheten mås
te slå vakt om denna princip och taga 
emot och avvärja alla de angrepp, som 
riktades mot det av kvinnorna fram
ställda kravet. 

Men resultatet var mödan värt! 
Dess vidd och betydelse kan naturligt
vis icke ännu överblickas, men så 
mycket vet man, att de rätat på ryg
gen alla dessa kvinnor inom tjänste
manna- och lärarekåren, alla de kvin
nor utanför deras krets, vilka förstå 
den oerhörda betydelse det har för 
hela kvinnovärlden att få undanröjt 
allt som på något sätt kan stämpla 
det kvinnliga arbetet som undermå
ligt. Resultatet innebär även att 
tjänsteförhållandena reglerades på ett 
utomordentligt lyckligt sätt, att avan
cemangförhållandena gjordes förnuf
tigare och sundare och att kvinnorna 
i statens och kommunernas tjänst 
(kommunerna följde i allmänhet sta
tens exempel och införde även lika
lönen) befriades från ett oförtjänt 
moraliskt tryck, framkallat av kvin
noarbetets undervärdering. Att refor
men därjämte skänkte kvinnorna 
samma levnadsstandard som de man
liga kamraterna och därigenom satte 
dem i tillfälle att upptaga arbetet un
der likartade förhållanden, kommer 
helt säkert att resultera i större mot
ståndskraft och större uthållighet hos 
kvinnorna. — Och antagligen är den 
tid icke avlägsen då man skall betrak
ta dem, vilka under hänvisning till 
"försörjningsskyldighet", sjukdagar", 
"pensionsbörda", "hemmens välfärd" 
o. s. v. motarbetade likalönsprinci
pen med samma leende, varmed vi er
inra oss de hederliga förtidsmänni
skor som fullt' och fast trodde att 
världen skulle gå över styr den dag 

Tanke, vilja, minne. 
Av Richard Bahr. 

I. 

Ljus är liv, och från och med det 
ögonblick, då den första strålen nåd
de ditt öga, har du gjort ditt inträde i 
jordelivet. 

Liksom allt strävar mot ljuset, så 
riktas också barnets blick mot strå
len, i en omedveten känsla av att i den 
ligger kraft och allt liv förborgade. 

Men du själv skall förgäves bemö
da dig om att åter genomleva detta 
underbara ögonblick. Vill du veta nå
got närmare om de första dagarna, 
månaderna eller åren av ditt liv, så 
är du hänvisad till de personers er
inringar, som stått dig nära under 
den tiden. 

För dig .själv ha de första åren för
flutit som en dröm, och först senare 
tider har det varit förbehållet att hop
samla och förvara dina upplevelser 
såsom minnen. 

Åren ha gått, och utan uppehåll har 
din levnads skepp glidit hän på den 
ström, -som bär mänskligheten från 
vaggan till graven. 

Vad du upp levat, vad du verkat 
och skapat, knyter sig samman liksom 
till ett nät, som omspänner hela jor
den, och hela mänskligheten hjälper 
till att arbeta på detsamma. Överallt 
finner d-u anknytningspunkter för 
nya trådar, som du än här, än där 
fäster tillsammans med din egen. 

Varje dag bringar dig nya upple
velser och därmed nya trådar, och 
snart skulle allt sammansnärjas till 
ett outredligt trassel, om du ej ägde 
något, som sätter dig i stånd att ord
na och reda upp alltsammans och att 
ur detta skenbart vilje- och planlöst 
hop-kastade virrvarr snabbt och säkert 
draga fram varje särskild tråd. 

En underbar kraft ligger förborgad 
i dig, och det är denna kraft som lik
som lekande förenar din livserfaren
hets tusende trådar till en konstrik 
vävnad: det är dina tankar. Tanken 
griper varje upplevelse, undersöker 
den och upptäcker snabbt, var och hur 
den bäst skall värdesättas. 

Hastigt vet den att skilja mellan 
nytt och gammalt, känt och okänt. 

Flyktigt går den förbi det ena och 
vill knappt skilja sig från det andra. 
Drar ständigt fram det på nytt, och 
sällan förgår en dag, då den ej åter 
betraktar det och söker att på bästa 
sätt sammanställa det med det övriga. 

LTnderbart är det, då du följer dina 
tankar på de hemlighetsfulla vägar, 
där de föra dig fram, och med häp
nad skall du ofta finna, hur de leda 
dig till källor, där du kan släcka din 
törst efter kunskap och vetande. 

Vad livet givit dig, gömmer minnet 
åt dig som en oförgänglig skatt. Men 
dina tankar betjäna sig av denna skatt 
och arbeta med den, så att du får 
ränta av den. 

Ditt minne dröjer vid det förgång
na, det som du först måste uppleva, 
innan du äger det. 

Men dina tankar storma ständigt 
framåt, de löpa framom det närva
rande och söka bana väg för framti
den. 

kvinnorna fingo tillträde till universi
teten eller då de erhöllo politisk röst
rätt. 

Som skuggan följer minnet efter 
dig, alltid ett steg bakom, förmår al
drig gå före dig. 

På andens vingar ilar din tanke 
hän, med lätthet slår han bro över 
tid och rum, tränger igenom alla hin
der, och intet kan hejda hans flykt. 

Din tanke kretsar kring jordklotet, 
tränger in i dess djup och svingar sig 
i djärv flykt till fjärran världar. 

Fri och dock aldrig lösgjord från 
dig, bär han till dig ett överflöd på 
stoff, ivrigt bemödande sig att för
arbeta det åt dig. 

Liksom bunden andekraft äro tan
kar av alla nationers människor ned
lagda i böcker och vänta där på -be
frielse genom andra tankar, deras, 
som hittat vägen till dem. 

Börjar du läsa en bok, så förbinda 
sig dina tankar med dem, som träda 
emot dig ur boken. 

Många låter du likgiltigt draga för
bi dig, men andra välkomnar du med 
glädje och tar upp dem som medar
betare i din andes verkstad. 

Tanken, sprungen som en elektrisk 
gnista ur människoanden, har verkat 
under vid utvecklingen av mänsklig
hetens andliga liv. 

Honom ha vi att tacka för att språ
ken uppstått, vilka givit oss medel 
att kläda våra tankar och känslor i 
ord. Det är språket, som bildar bryg
gan, varpå tankarna svinga sig över 
från den ena själen till den andra. 
Så har önskan att förvara tankens 
verk för alla tider och att även un
der nutiden göra det möjligt att und
vara det talade ordet lett till skrifter, 
som boktryckerikonsten åtagit sig att 
mångfaldiga. Alla framsteg i kultur 
och teknik äro vittnen om tankar, som 
framsprungit ur människosnillet, och 
varje stund bida ännu en oändlighet 
av tankar i väntan på det ögonblick 
då de tändas till liv och som lysande 
strålar skola tjäna mänskligheten. 

Din själ är ett fint strängat instru
ment, varpå dina tankar slå an toner
na och binda dem samman till under
bara melodier eller låta dem klinga i 
missljudande disharmoni. 

Ja, själva ditt minne skulle vara 
dött och kallt, om ej dina tankar för
mådde att ständigt ingjuta nytt liv 
däri. 

Mäktig och underbar är skapelsen, 
som omger dig, och i vilken du själv 
är en lem. 

Dock det underbaraste lever ej ut
om dig, det är förborgat inom dig 
själv, och genom ditt väsens otaliga, 
osynliga trådar strömmar där en le
vande kraft, som höjer dig över tid 
och rum och skänker dig förvissning 
om att denna kraft och detta liv ej 
äro bundna vid jordens förgänglighet. 

Din själ skall fortleva, men minnet 
och tanken skola vara dess följesla
gare. 

(Ut Zeitschrift für Seelenleben.) 

(Forts, i nästa nummer.) 

Husets härskarinna svarar i telefo
nen : — Konsul och konsul ! — Kon
sul var Napoleon och en del annat 
gott folk, men min man är general
konsul! 
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